
 

 

 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos - COVEST 

 

Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 

e-mail: vestiba@udesc.br 

SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADO - SISU 2021/2   

Homologação Final da Matrícula de Calouros 
3ª Chamada Pública (Online) 

 
 

Vimos informar os/as candidatos/as que tiveram a matrícula da 3ª Chamada Pública homologada, de acordo com o Edital SISU e  

Calendário e Edital de Matrícula UDESC 2021-2. 

 

 

CAMPUS I – GRANDE FLORIANÓPOLIS 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E SOCIOECONÔMICAS – ESAG 
Contato: seceg.esag@udesc.br 

Horário de atendimento por e-mail: de segunda a sexta-feira das 13 às 19h 
 

ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO) – NOTURNO 

Vagas disponíveis: 04 

 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

ISADORA PIRES CHIAPARIN 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

CATARINA DE MORAIS ABREU E SILVA “Matriculado/a”. X 

GABRIEL DA SILVEIRA VALENTINI “Matriculado/a”. X 

mailto:vestiba@udesc.br
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LUIZA CRIPPA PEIXOTO LUNA MORITZ 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

LUIZA MEL AMBROSI CORREA DOS SANTOS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ANDERSON GABRIEL VIEIRA CORREA “Matriculado/a”. X 

JULIA DOS SANTOS RECH 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

JOAO PEDRO DE OLIVEIRA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

LUCAS DOS ANJOS CLEMENTE 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

EDUARDO BRUNO FONSECA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

CAIO MARTIGNAGO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

GUSTAVO DA SILVA LINO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

YASMIN SOUZA DA SILVA MACHADO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ISABELLA OLIVEIRA DIAS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

mailto:vestiba@udesc.br
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SUIA CECILIA MENDES NUNEZ 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

CAMILLE ZIMMERMANN 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

JULIA APARECIDA MOREIRA DA SILVA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

VITOR WERNER 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

BEATRIZ FLORES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MATHEUS VOGADO DE MATOS BITTENCOURT 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

HELENITA SALETE REBESCHINI ARGENTON NETA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

BARBARA FERNANDA BASSO CORILIANO “Matriculado/a”. X 

LUCAS BATISTA DA SILVA 

“Não matriculado/a, 

sem possibilidade de 

matrícula”.  

X 

SAMUEL SANTINI FERNANDES 

“Não matriculado/a, 

sem possibilidade de 

matrícula”.  

X 

MARIA RAFAELA ALVES MENDES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

mailto:vestiba@udesc.br
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JOAO VITOR DUARTE 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MATHEUS BRAGA DE SOUZA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MARIA CECILIA RODRIGUES GRAFULIM 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

JENIFER RODRIGUES DE LIZ 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

VANESSA DO AMOR DIVINO GALVAO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

LUCAS MARIANO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ISABELLA BITENCOURT 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MARCIA JUSTI 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

NATHALIA IZIDORO MAIA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MARYNA AKEMI ALVES DOS SANTOS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

mailto:vestiba@udesc.br
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JONATHAN MORAIS SOLETTI 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

CAROLAINE COSTA DE ARAUJO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

VICTOR HUGO SOUZA SANTOS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

GUSTAVO MARTINS VIEIRA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

JULIA SCHWINDEN RACHADEL 

“Não matriculado/a, 

sem possibilidade de 

matrícula”.  

X 

GYOVANNA GOMES CHAVES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

EDNA BISPO SALES PIRES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

DERB ICONIO BARBOSA NASCIMENTO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

RODRIGO TOSHIKATSU KAWAMOTO 

“Não matriculado/a, 

sem possibilidade de 

matrícula”.  

X 

NICOLE LUISA SOUZA SANTOS DIAS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

mailto:vestiba@udesc.br


 

 

 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos - COVEST 

 

Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 

e-mail: vestiba@udesc.br 

RYAN LUCAS CASTRO PALHARES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

DEBORA DE SOUZA SANTOS BENTO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

GABRIEL DE ANDRADE URBANO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

DAYRA TAUANE GASPAR RAMOS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

GABRIELA FARIAS EULIPIA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

LUANA SCHMIDT BURAK 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

VITORIA NUNES BOTTEGA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

VITORIA WILAMIL PEREIRA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MILENA AMBROSIO CAMPOS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ADENILSON CANTANHEDE GASPAR 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

mailto:vestiba@udesc.br
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MIRELLA KRISTELL MOREIRA COSTA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ESTER MEDEIROS DA SILVA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

NATALIA DE SOUZA SANTANA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

BRUNA TELES DE OLIVEIRA SILVA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

FABIANO SOUZA FARIA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 
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ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO) – VESPERTINO 

Vagas disponíveis: 04 

 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

ANA PAULA AZEVEDO DE MENDONCA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

GIOVANA FRANCISCO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MARCELA DUTRA PRUDENCIO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ISABELLA DALLA COSTA BALABAN FLORIO “Matriculado/a”. X 

LUIZA KLEIN FERREIRA “Matriculado/a”. X 

RAFAELA AUGUSTO DA COSTA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MARCELA DE MEDEIROS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

GUSTAVO MONTEIRO DE CASTRO PORTO 

PAMPLONA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

VICTORIA DE SOUZA RAABE 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

mailto:vestiba@udesc.br


 

 

 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos - COVEST 

 

Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 

e-mail: vestiba@udesc.br 

BERNARDO DANIEL RAMOS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

LETICIA RITA BOTELHO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

PIETRA LOBO DE SOUZA CATTANEO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

OSMAIR ANTONIO CERCAL JUNIOR 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MATHEUS FAUSTINO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

DANIEL BARBOZA PORTO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ALLAN AMORIM DOS ANJOS “Matriculado/a”. X 

ANDRE IORIO MATEUS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

JOSE LUIZ NACK “Matriculado/a”. X 

GIOVANNA MORAIS FERREIRA 

“Não matriculado/a, 

sem possibilidade de 

matrícula”.  

X 

LAUREN NICOLLE CHAGAS PADGETT 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

mailto:vestiba@udesc.br
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GIULIA CHAVES PINTO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

LUCAS NASCIMENTO FERNANDES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ANTONIO COSTA NETO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

GIOVANNA SIMOES PASTRO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ISABELLA MARTINS CEZARIO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

GABRIELA FARIAS MORAES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

RAFAELA MILITZ SANTOS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

DANIEL FELIPPE TEIXEIRA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MELKA MARIA LEITE CARDOSO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

LAURA BEATRIZ DA SILVA HENNING 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

mailto:vestiba@udesc.br
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LETICIA MENDONCA DA SILVA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

EDUARDA SANTOS BITTENCOURT LINHARES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

WESLEY CRISTOVAM DE SOUZA LIMA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

RAY DE BRITO ALVES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

JOAO VITOR COELHO AQUINO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ALEJANDRO GARCIA DA SILVA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

KAMILLA DE AVELAR MOREIRA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MIRANDA EDUARDA MACIEL PEREIRA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MARIA IZABELE PEREIRA FERREIRA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

LILIANE MARTINS DA SILVA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 
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GABRIELA PACHECO BARATA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MATHEUS SZLACHTA MORAIS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

BRENDA LIRA DE ALMEIDA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

CAMILE DO NASCIMENTO MOURA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ANDRELIZE DE FREITAS CARDOSO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

PAULA CONTERATTO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

DANIELLI MALCHER FELIX 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

HALISSON GOIS RODRIGUES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (BACHARELADO) – MATUTINO 

Vagas disponíveis: 04 

 

Nome SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

GABRIELA DE MOURA CAMPAGNOLO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

JULIA PATRICIO COELHO DE ALMEIDA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

THIAGO RIETMANN BUSCA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

NICOLLE PELLEGRINO JELINSKI RODRIGUES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ISIS PINHEIRO DE VARGAS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

JULIA BACK GOULART 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

EDUARDA RIBEIRO POMPEU 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

AUREA QUEIROZ DE SANTANA NETA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 
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VICTORIA DA SILVA MARINHO DOS SANTOS 

“Matriculado/a”. 2.6 - Carteira de identidade - o/a candidato/a terá 30 dias (a 

contar da data de matrícula) para apresentar a Carteira de 

identidade (também conhecida como Cédula de Identidade 

ou RG) expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 

Estado. 

LETICIA FARIAS DA CUNHA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MARIA EDUARDA FREDERICO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

FELIPE SORENSEN CEVERINO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

AGATHA PIRES DE ANDRADE 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

VINICIUS SERGIO LOPES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

NICOLE RABILO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

THAIS PEREIRA SILVA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

NAIRA LUANA SOUZA DOS SANTOS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

DANYTCHELLY SANTOS NARZERTTI “Matriculado/a”. X 

RENATA SILVERIO “Matriculado/a”. X 
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BRUNO CALSING PRATA “Matriculado/a”. X 

ANTONIELLE DE MOURA SOUZA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

REINALDO VALES NETO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

YASMIM XAVIER DE SOUZA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ELIZABETE ELITA SOARES ALVES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MARIA ELEN BEZERRA DA SILVA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

CARLA RENATA GOMES LOPES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

THACYLA MASSI RECK 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MILTON DOS SANTOS CAETANO 

“Não matriculado/a, 

sem possibilidade de 

matrícula”.  

X 

LARISSA LAPA SOARES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

JAQUELINE ANDRADE DE JESUS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 
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MARIA CAROLINA GONZAGA NASCIMENTO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

JONAS TADEU TAVARES DA SILVA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

WAGNER ANTHONY PEREIRA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

REGINA MAGALI DOS SANTOS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

WILLIAN CHARBELL BEZERRA DE SOUSA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (BACHARELADO) – NOTURNO 

Vagas disponíveis: 03 

Nome  SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação Documentação Pendente / Motivo 

LAUR AYRES DOS SANTOS “Matriculado/a”. X 

PAULO CEZAR FETZNER 

          

“Eliminado/a”. 

3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

SOPHIA GARCIA LEITE WAYNE 

“Não matriculado/a, 

não atendeu à 

retificação” 

2.1 – Não concluiu o Ensino Médio (não atendeu ao 

disposto no item 2.1 do Edital de Matrículas); 

2.7 – Não apresentou Comprovante de vacinação contra 

rubéola, para candidata do sexo feminino com idade até 

40 anos, nos termos da Lei Estadual nº 10.196 de 24/07/96. 

Apresentar cópia da capa onde constam os  

dados pessoais e da folha com a comprovação da 

realização vacina. 

BEATRIZ MARTINS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ANA CLARA OLIVEIRA ALVES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MARINA OLIVEIRA DA LUZ “Matriculado/a”. X 

LARA GUDER VACHANSKI VILELA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

EDUARDA ARAUJO CABRAL 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

mailto:vestiba@udesc.br


 

 

 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos - COVEST 

 

Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 

e-mail: vestiba@udesc.br 

ALCIELE MARINHO DA SILVA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ADRIANA APARECIDA BIRANOSKI 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

JESSICA PERI 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

VITOR GUIMARAES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

GABRIELA CRISTINA DE SOUZA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

LUZENICE SANTANA SILVA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

NATA HENRIQUE DE MOURA TOLEDO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

CAMILI FARIAS GREFF “Matriculado/a”. X 

RAFAEL DA COSTA PORTO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

NIVALDO MANOEL DE SOUZA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

HENIO DEI RICARDI MENNA BARRETO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 
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THAIS DE SANT ANNA DOS SANTOS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

RODRIGO DA CRUZ CARVALHO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

RAFAELA DELUCA FAISTEL 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ARTHUR SCHERER DA SILVA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

PATRICIA FRANCO NUNES 

“Não matriculado/a, 

sem possibilidade de 

matrícula”. 

X 

IVO ALOIDE IE 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

FERNANDA BRANGER 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

RONALDO SIQUEIRA DA SILVA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 
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CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) – MATUTINO 

Vagas disponíveis: 04 

Nome SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

VITORIA BIASOTTO COELHO “Matriculado/a”. X 

PAULO HENRIQUE AQUILINO DE FREITAS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

GABRIEL HUNGARO FREITAS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ISADORA GUIMARAES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

GABRIEL BERNARDES IGNACIO “Matriculado/a”. X 

AUGUSTO DA SILVA BAPTISTA “Matriculado/a”. X 

VINICIUS EDUARDO DO NASCIMENTO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ARTHUR PEREIRA GESSER 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

LAIZ KARYNE ARAUJO COSMO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ANDRE MARTINS DANTAS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 
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LARISSA VITORIA SILVA DE SANTANA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

DAVID CAPISTRANO MOREIRA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ALLAN UCHOA BORDALLO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ISABELA RODRIGUES MACIEL 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

BERNARD LUA JACOBS “Matriculado/a”. X 

DANIEL DE GODOY CERQUEIRA 

DOMENEGHETTI 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

PEDRO SCHMIDT DA VEIGA 

“Não matriculado/a, 

sem possibilidade de 

matrícula”. 

X 

PEDRO CAETTANO MARTYN LOURENO E SILVA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

GUSTAVO DE ANDRADE LOURENCO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

BRENO OLIVEIRA MONTEIRO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ENZO FERRARI 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

mailto:vestiba@udesc.br


 

 

 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos - COVEST 

 

Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 

e-mail: vestiba@udesc.br 

YASMIN FRAGA FREITAS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

LUISA KAILANNY LEMOS BORGES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

FELIPE PINHEIRO DA SILVA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

JULIA DE OLIVEIRA BOTELHO TAVARES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

RAYANE PEDRADA NASCIMENTO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

CHARLES SCHVARTZ 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ENZO DE ARRUDA FERRO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ESTHER CORREA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ARIANI CHRISTINI BORGES CARLITO 

“Não matriculado/a, 

sem possibilidade de 

matrícula”. 

X 

LEONARDO GONCALVES DA SILVA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 
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PAULO ARTHUR ACHE POSTAL 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

MATEUS JOSE SOUZA FONSECA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

LUISA LETICIA ARRUDA CARDOSO 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ROMULO FIGUEIREDO DE SOUZA 

“Não matriculado/a, 

sem possibilidade de 

matrícula”. 

X 

RAFAEL SABATINI MARQUES 

“Não matriculado/a, 

sem possibilidade de 

matrícula”. 

X 

VINICIUS ESTANISLAU SZESKOSKI 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

JULIANA MARTINS MALACARNE 

“Não matriculado/a, 

sem possibilidade de 

matrícula”. 

X 

FLAVIA OLIVEIRA DOS ANJOS 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

ALAN SILVA LIMA 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

EVELYN BONDAN 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 
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LORRAINE KELEN RODRIGUES 

“Eliminado/a”. 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3  

perderão o direito a vaga. 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE – CEFID  
Contato: seceg.cefid@udesc.br 
Horário de atendimento por e-mail: de segunda a sexta-feira das 13 às 19h 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) – MATUTINO 
Vagas disponíveis: 04 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

NATAN VODONOS DE OLIVEIRA 
Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LUIS EDUARDO MARTINS MAIA 
Matriculado(a) --X-- 

 

LAURA LA PORTA MATOS 

Matriculado(a) --X— 

 

FELIPE DE PAULA STRIKER MÓRMUL 

Desistente Formalizou a desistência da vaga por ter sido aprovado no mesmo 

curso da UDESC via Vestibular. 

VINICIUS SERAFIM ANTUNES 

Matriculado(a) Item 2.9. O atestado médico deverá ser apresentado até o 

primeiro dia de aula presencial do segundo semestre de 2021. 

 

VINICIUS NOBRE CORDEIRO DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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MARIANA MARTINS BROERING 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MAINALUÁ SANTANA MARTINAZZO  

Matriculado(a) Item 2.9. O atestado médico deverá ser apresentado até o 

primeiro dia de aula presencial do segundo semestre de 2021. 

 

NICOLE BÁRBARA MOREIRA 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

As vagas foram ocupadas por candidatos de classificação anterior 

FELIPE BARBOSA NUNES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

BRENDA LETICIA MAESTRI 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

FERNANDO BION JACQUES ANTUNES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

THAMIRES AGUIAR DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ANDRE SASSO BRANDAO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

EDUARDO HARTMANN SALOMAO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

VITORIA SCHUMACHER MENDES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

FABIO DA ROCHA BERGAMINI JUNIOR 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

As vagas foram ocupadas por candidatos de classificação anterior 

PEDRO CAIO ORTIZ GONDIN 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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RAQUEL MARTINS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

PEDRO MARQUES RIBEIRO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LEONARDO MANOEL CARDOSO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ALEXANDRE CARLOS DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GUSTAVO JONCK DE SOUZA 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

ANDRE LUIZ DE LIMA MELLO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

HEITOR OTTO BARAUNA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

EDUARDO DAVID SCHLICKMANN 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MATHEUS CANDIDO KOERICH 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ANA LUISA BESEKE MENDES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

RAFAELA LETICIA CAMPOS DIAS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LUCAS GABRIEL COUTINHO DE SOUZA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

STEFFANY RAYANA ESPIRITO SANTO DE SOUZA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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VITOR GABRIEL ADAO MACHADO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MAYSA TEREZINHA GRANDO 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

SOFIA SALGADO FONSECA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LUCAS FERNANDO CORREIA GOMES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

IONE VITORIA SILVA DE OLIVEIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

STEFANI DOS SANTOS BENFICA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JOAO LUCAS BRABO CABRAL 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GREGORY GARCIA DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

VITORIA BATISTA LISBOA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ALANA RODRIGUES OLIVEIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GUSTAVO ANTONY PETROLINI 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ARTHUR DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

CAMILLA WOLSKI 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LUANA SOARES DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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WILLIAMS LUCAS SOARES DA COSTA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LEONARDO HENRIQUE OTT DO AMARANTE 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

VITORIA FERNANDES DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

VICTOR FAGUNDES BRASIL 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

SAMARA SANTOS NUNES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

EVERTON FONTOURA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

KAROLAINE SARZI SARTORI 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

CARMEM TOLEDO DE LIMA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GLEYCIANE CRISTHINE COSTA RODRIGUES DA 

SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JULIA REGINA JANDREY 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

AGATA ALBUQUERQUE TERRAS DE SOUZA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

CIBELE SANTOS COSTA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GUSTAVO RODRIGUES PEIXOTO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GUILHERME BUSATTO JUNG 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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ANDREA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

DANIELA TAYNA BERNICKE 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JONAS VITOR TAVARES DE MORAES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) – NOTURNO 
Vagas disponíveis: 03 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

GABRIELA KIMURA MORITZ 
Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ARTHUR CAMPOS DE SOUZA 

Matriculado(a) --X-- 

 

BRUNO KRETZER ROSA 

Matriculado(a) Item 2.9. O atestado médico deverá ser apresentado até o 

primeiro dia de aula presencial do segundo semestre de 2021. 

 

ADRIANO LOPES DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GABRIEL RODRIGUES CANDIDO LOPES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

TALITA DELGADO DUARTE 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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LUIZA CONRADI BARNI 

 

Matriculado(a) 
 

Item 2.9. O atestado médico deverá ser apresentado até o 

primeiro dia de aula presencial do segundo semestre de 2021. 

 

 

 

 

LUCAS FIGUEIREDO DE FREITAS 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

As vagas foram ocupadas por candidatos de classificação anterior 

FLEUBERT WILLER CARVALHO SILVA 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

As vagas foram ocupadas por candidatos de classificação anterior 

FERNANDO OLICI SOUZA DE MAGALHAES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

CRISTINE TOLFO SOLDI 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

BRENO ISRAEL JAWORSKI MULLER 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

RAYANE DE SOUZA DE AMORIM 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

CAROLINE FERREIRA VIANA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JOSE CARLOS DE FARIAS JUNIOR 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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MATEUS WESLEY KUCKOSKI MACHADO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

IOHAN MONQUELATE ARNDT DOS REIS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GIULIE DA MOTTA FAGUNDES 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

ISABELA MIRANDA OLIVEIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MIGUEL FELIX SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

TOMAS ANTONIO ALVES RAMOS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GUILHERME FACCO BARBOSA 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

CAMILLA DE OLIVEIRA PACHECO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LUCAS ESTEVINHO BAINHA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GABRIEL DA ROSA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

BEATRIZ ANTUNES SANTOS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

CARLOS EDUARDO ROZAR 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

FELIPE SANTANA DOS SANTOS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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GABRIEL DE SOUZA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

EDUARDA DA SILVA LOBATO 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

BEATRIZ DE SOUZA FERREIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

RAISSA CRISTINA RODRIGUES ROLDAO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

RODRIGO APARECIDO TOCUNDUVA CELIN 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

MATHEUS CAMARGO VALIM 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ARTHUR DE ASSIS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LUIS EVANDRO FRANCO CARVALHO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

NICOLAS BITENCURT 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

BEATRIZ AGOSTINHO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LUISA VALENTE DE OLIVEIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

RODOLFO GARBELOTTO BRESQUE 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

KATIUSCIA PASTORINI DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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EMANUELLI SABRYNI DOS SANTOS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JOAO VICTOR MUCCILLO SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

DAVI RAIMUNDO SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JOAO GABRIEL RIBEIRO DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

FRANCISCO JOSUE DE OLIVEIRA GOUVEIA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GUSTAVO FELIPE DA SILVA VIEIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ESTER GODOI BERNARDO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

OCIELE FREITAS RODRIGUES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MARINEZO PEREIRA DE ASSIS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JULIANA TEIXEIRA DE ARAUJO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JAIRO LOPES MIRANDA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LARISSA DIAS MARQUES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

FILIPE KNUTH DA ROSA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MARIA IZABELA DOS SANTOS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MOISES PEREIRA DE MORAES 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 
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matrícula nesta 

chamada 

ADRIANA MAIA FERREIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JANETE PIERINE 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

HORTENCIA PERES LOPES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MARCIO ROGERIO SANTOS DA SILVA JUNIOR 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ANA PAULA CAROLINA DOS SANTOS MARIA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
FISIOTERAPIA (BACHARELADO) - MATUTINO E VESPERTINO 
Vagas disponíveis: 02 

Nome SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

MYRIAM EDUARDA BITTENCOURT 

STRZALKOWSKI 
Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LETICIA BEATRICE TRAMONTIN SCHULER 

Matriculado(a) --X-- 

 

MAIARA PORCEL CHIRI 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

CAMYLLA CRISTINA RODRIGUES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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MARIA EDUARDA MOREIRA FERREIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

AMANDA CRISTINA LOMBARDI FRUTUOSO 

Matriculado(a) --X-- 

 

LUISA DE SOUZA PEREIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

 

 

SAMARA LUIZA DE SOUZA REGUEIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

PAMELLA WENDHAUSEN DE SOUZA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JULYA CHARARA AIRES DA SILVA 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

LYSLAINE AGUIAR SOARES 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

JULIA DI FANTE PENDEZA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JOAO VITOR PINHEIRO GOMES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MARCELI CEZARIO DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

DJIOVANNA WOSNIAK GUIDIO DA CRUZ 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

RAFAELLA ANTUNES VASCONCELOS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

mailto:vestiba@udesc.br


 

 

 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos - COVEST 

 

Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 

e-mail: vestiba@udesc.br 

NICOLE RIBEIRO ALBUQUERQUE 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LINDSAYN LORENA DE SOUZA SOARES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LUIZA FERNANDES DA LUZ 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

WELLISSON RAFAEL DOS SANTOS MARMITT 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JULIA FREITAS RABELO 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

ALICIA MARTINEZ FERNANDES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

AMANDA DE LIMA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

RAFAELA VITORIA RAIMUNDO 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

LETICIA BERNARDO SILVANO 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

BARBARA GABRIEL NETTO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ANA BEATRIZ QUEIROZ ANDERSEN 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

IZADORA DO AMARAL CASTRO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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ANNY LUIZA MADRUGA ALVES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LORRANA RODRIGUES DE MORAES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

PAULA MARI 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

DARUAN VIEIRA LORENZEN 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

VANESSA KOVALSKI 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

VITORIA ELISA TEIXEIRA DA CRUZ 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

AMANDA CAROLINE ODILA MAESTRI MIGUEL 

PADILHA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

INGRID LORRANE PEREIRA GOMES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

YRLANA JULIA RIBAMAR 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

LUIZA DA CUNHA MEIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ANNA LUIZA APARECIDA LEITE DOS REIS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JUDY RAYNA ARAUJO VIEIRA 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 
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ANA CLARA BRORING THEBALDI 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ISABEL DUQUE PAES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

CAMYLA SOUTO AZEVEDO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

YASMIN DE SOUZA KOCH 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

RAQUEL FREIRE DE JESUS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

TAMIRIS SANTANA DE AMORIM 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LETICIA AMANTE VIEIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

IVES SANTOS HSIAO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

RAFAELA DUARTE DA SILVEIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

REGINALDO NORONHA DE CASTRO JUNIOR 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ANA CLARA DUTRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

REBECCA CASSILHA MEDEIROS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MANUELA MARTINUZZI SOUZA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

FELIPPE CASTRO DE MORAES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GABRIELA NUNES DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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MARIA EDUARDA CARDOSO DE OLIVEIRA 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

GIOVANNA ELLEN RAMOS MACARIO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

REBECKA RABELO MOURA DE SOUSA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

PEDRO VITOR VIEIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MARIA RITA BRANDAO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MARIA BETANIA DOS SANTOS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

NAIARA DA SILVA DE JESUS 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

RAYSA ESTHEFANY DIAS DA SILVA LIMA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

WENDEL PEREIRA DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GABRIELA RODRIGUES COSTA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

SAMARA LEMOS LIMA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

EMILLY PEIXOTO DE MELO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

KARYNNE GABRIELLY GUIMARAES DE SOUSA E 

SOUZA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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TAIANE ROSS FARIAS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MARINA GAZOLA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

KAUAN GISLON 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GABRIELA SANTOS DOS SANTOS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GABRIELLA CARVALHO NEGRAO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

CARLOS EDUARDO FONSECA DE OLIVEIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

YANNA REBECCA PAIXAO COSTA 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

AMANDA PAIVA DO NASCIMENTO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

CAROLINE DE SOUZA DA ROSA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

NATIELE DE FIGUEIREDO GOMES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MARYAH ROCHA DOS PASSOS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

WALDECIR NUNES MONTEIRO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

EMILY STEFANI SANTANA DE BRITO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MARIANA JESUS DA ROSA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DE SOUSA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

NICOLE NEVES DE ANDRADE 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

FRANCIELI HALM CHAGAS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JONATA VITAL FERREIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

YASMIM SERESOLI DOS SANTOS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GABRIEL MORAES SILVA DE BARROS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MELISSA GONCALVES GOLINI 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

KAIANE GABRIELE ARAUJO DA ROCHA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

RAYSSA TAINA LARRAT ARAUJO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JHENNYFER FERREIRA SOUZA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JESSICA FERREIRA DUARTE 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ELANE MENDONCA DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

RENATA ELEN OLIVEIRA SANTANA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

IURI SOUZA DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

TALITA BEATRIZ MACHADO GOMES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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MARCOS VINICIUS SOUSA CONCEICAO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

EVA CAROLINA DE BRITO ROCHA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GABRIELI LIMA DA ROSA 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula nesta 

chamada 

 

DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA 

MAYSA FERREIRA DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MARIA EDUARDA VIEIRA SOUZA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

FLAVIA REGINA CENCI BIFFI 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MURILO ANTONIO MONTEIRO MORAES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

CAMILA EMILY JUNG 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MANUELE PINHEIRO AGUIAR 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MARIA EDUARDA PACHECO DE SOUSA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

NAYRA JACKELINE FREITAS DE MELO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ANDIRLENE DE SOUSA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GIOVANNA DA SIQUEIRA LACERDA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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AMABILE SUTIL DE OLIVEIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MARIA EDUARDA PAULINO KAMERS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

BARBARA FRANCINE SOUZA STEINNTZ 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ANDREZA CALINA VIEIRA DOS REIS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JULIANA SILVA FERNANDES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MANUELA DA SILVA JAROMINEK 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

THAYS CRISTIANE DA SILVA DO NASCIMENTO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

CASSIA DE BRITO GONCALVES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

KAREN KAROLINE DOS SANTOS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LILIANE LEAL DE JESUS MAYER 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

YZABELLE DA LUZ PORTELA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

SUELEN DE ANDRADE MIRANDA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

AMANDA THEODORO CAMARGO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

TALITA PALOMA FERREIRA VALERIO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JULIA BRAND 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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TAMIRES BORBA SOARES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

LUANA MACHADO DA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JESSICA DA ROZA MACEDO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

EDUARDA HENDS DOS SANTOS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

SABRINA VITORIA DOS SANTOS FERNANDES 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

DASQUIANE BISPO DOS SANTOS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

JEFFERSON GABRIEL DO SOCORRO AMARAL 

COSTA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MEIRIANE CABRAL COSTA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GILCILENE CASSIA RODRIGUES DO MONTE 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

THASSIANE DA LUZ 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ANGEL EMANUELY CORREA SILVA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

GEOVANNA MARIA DE SANTANA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

MARIANA MORAIS 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

ISABELA SIMOES VIEIRA 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

FRANCIELI DO NASCIMENTO CARVALHO 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 
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VITORIA DA SILVA VALENTIM 

Eliminado(a) Não encaminhou documentação no período estabelecido no 

calendário de matrícula das chamadas subsequentes. 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
 
 
 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO – FAED  
Contato: seceg.faed@udesc.br 
Horário de atendimento por e-mail: de segunda a sexta-feira das 13 às 19h 
 
 
 
HISTÓRIA (LICENCIATURA) – VESPERTINO 
Vagas disponíveis: 04 

Nome SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

LAIS MARQUES FELIX Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

RAINA VITORIA DORNELLES PADOIN Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

BEATRIZ SANTOS ANACLETO Matriculada - X - 

LUCAS GOMES CARNEIRO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

MARIA LUIZA SEIDLER BASTOS Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 
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ANA LUIZA LACERDA DE AGUIAR MONTEIRO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

BEATRIZ INAE CRUZ FLORES Matriculada - X - 

TAIANE SARTOR Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

LARISSA STEINDORFF SEVERO Eliminado(a). 
Item 2.7 – Comprovante de vacinação contra a Rubéola - 

Documento não apresentado. 

MARIA EDUARDA OLIVEIRA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

MARIA EDUARDA KIRST FERNANDES Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

FRANCIELE DIAS DA SILVA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

ANA HELENA MACIEL PASSOS Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

RAQUEL ELOISE LUCKOW Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

JOSE CARLOS GOMES RAMOS Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

BEATRIZ FERREIRA VENTURA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

BIANCA PINHEIRO DA SILVA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

RENATO ALEXANDRE CASTRO RABELO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

JANAYNA APARECIDA ROSA SUGAHARA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

JEANNE ROBERTA PUERTA SOUZA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

LUCIA DA SILVA LOPES Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 
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JOSE ROBERTO KLAIN MOREIRA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

CASSIANO RODRIGO DE SOUSA COSTA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

FLAVIA REGINA DE CARLI Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

LANA PESSANHA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

DOUGLAS GONCALVES KUCI Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

ISABELLE KARINE MELO SILVA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

NICOLLY GONCALVES PACHECO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

LEANDRO DE MOURA VAREIRA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

SARA NAYARA DE ALMEIDA BARBOSA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

ELIZEU ISAAC PINTO NUNES Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

RENATA JULIANE ATAIDE CORREA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

MARIA EDUARDA DE ALMEIDA PINTO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

IARA BRITO NASCIMENTO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

ALEXANDRINA NEVES DE BARCELOS Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

VITORIA DE LOURDES REIS DA SILVA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

VINICIUS DA SILVA GARCIA Matriculado - X -  
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*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
 
GEOGRAFIA (BACHARELADO) – VESPERTINO 
Vagas disponíveis: 04 

Nome   SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

LUCAS SIQUEIRA CORREA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

MARCELLA VIEIRA Matriculada - X - 

GABRIEL DELLA FLORA MORARI Matriculado - X - 

AMANDA VIEIRA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

ANALIZ LOPES Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

GUSTAVO VILMAR MARTINS Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

VINICIUS BARBOSA DIAS Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

ISABELA GUIMARAES DE SOUZA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

HANNA AGUIAR SARMENTO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

VERIDIANA PRADELLA RITTER Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 
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BELINO RUAN DA SILVA CARVALHO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
 
PEDAGOGIA – MATUTINO 
Vagas disponíveis: 06 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

NATALIA DE SOUZA Matriculada - X - 

RAIANY NASCIMENTO COSTA Matriculada - X - 

THAIS SANTOS DA SILVA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

ALICE GONCALVES DA SILVA Matriculada - X - 

MARIELY PAULINA DE BORBA ALVES Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

FERNANDA SILVEIRA ROMANO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

NICOLE GUERRA ABREU Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

MARIANA DE SOUZA TEODORO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

WISLLA SALVADOR Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

MATEUS AUGUSTO CAVALCANTE DA SILVA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

mailto:vestiba@udesc.br
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ERICA NUNES Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

MARIA LUIZA MORITZ DOS SANTOS DE BRITO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

MANUELA FERREIRA CIDADE Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

CAMILA PFLEGER Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

LAURI MIRANDA SILVA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

ALESSANDRA DE JESUS GONCALVES CORREIA BARBOSA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

RAFAELA CONRADI FRANCA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

ANNA ELISA MENDONCA LEITE VIANA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

MARINA AULER HEBERLE Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

EVELYN CARLA ORNILO DA SILVA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

NATALIA ALVES FERNANDES Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

LARISSA DA SILVA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

INGRID DE SOUZA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

ELIANA COSTA MELO GOUVEIA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

TAISSA DE SOUZA CARDOSO Matriculada - X - 

ROSANA MARTINS GOMES Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

mailto:vestiba@udesc.br
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DEBORA EVELYN MARSCHALL Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

LORENA CRISTINA DA SILVA PINTO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

ALICE ANTUNES DOS SANTOS Matriculada - X - 

FRANCISCA MARIA SILVA FERNANDES Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

GEOVANNA LEAO PRESTES Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

PATRICIA BORGES SMANIOTTO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

IRIS AMADOR RIBEIRO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

RAIANE VITORIA ELIAS LIMA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

HELLEN CAROLINE DE SOUZA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

LAUANA SILVA VAZ Matriculada - X - 

ANA CLARA BORTOLI Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

MARIANA RIBEIRO TEIXEIRA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

DIMAR RIBEIRO CORREA LEOPOLDINO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

ALANA EMANUELY NEVES DE CHAVES Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

JANICE KUNDE SPIERING Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

JOBIANE BORGES GOMES Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 
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SAMAYRA ARRUDA LOBATO 

Não matriculada, 

aguardando vaga, 

cabe retificação 

Item 2.6 – Apresentar o RG frente e verso sem cortes (conforme 

previsto no item 1.3 do edital de matrícula). 

Item 2.7 – Comprovante de vacinação contra a Rubéola (não 

apresentou a parte onde consta a identificação da candidata). 

MILENA LIMA RABELO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

MARIA JOSE DA SILVA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

LAURA ELLER HOFFMANN Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

GIZELLE CRISTINA SOUZA SANTANA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

RAQUEL DA MOTA BISPO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

MARIANA ABADIA MONTEIRO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

JULIANA DE SOUZA FERNANDES NASCIMENTO Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

FABRICIA VARELA BORGES Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

JANE EVARISTO MOREIRA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

ANDREIA DOS PASSOS PEREIRA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

MICHELE SUANNE BAENA BARBOSA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

MICHELY DAMASCENO DE SOUZA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 

VITORIA CAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA Eliminado(a).  
Item 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido. 
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*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
 

CAMPUS II – NORTE CATARINENSE 

 
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT   
Contato: seceg.cct@udesc.br 
Horário de atendimento por e-mail: de segunda a sexta-feira das 13 às 19h 
 
 
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) – INTEGRAL 
Vagas disponíveis: 02 

Nome SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

GUILHERME LELINSKI CARDOSO 
Convocado(a) 

para matrícula 
Eliminado(a) 

LUIS FERNANDO FABRICANTE 
Convocado(a) 

para matrícula 
Matriculado(a) 

LUCAS FORTUNATO MARTINS 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

JARBAS FELIPE DA SILVA RIBEIRO 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

JOAO LUCAS SOARES 
Convocado(a) 

para 

Eliminado(a) 

mailto:vestiba@udesc.br
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manifestação 

de interesse* 

NICOLAS SANSON GIABOESKI 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

BRUNO ARENHART RODRIGUES 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

GABRIEL VICTOR GARCIA TEIXEIRA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Matriculado(a) 

 

ANDRE HILLESHEIM MEYER 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

KAUAN ADAMI GUERREIRO CHAVES 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

MATEUS DA CONCEICAO JANUARIO NETTO 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Não matriculado(a), sem possibilidade de matrícula 

JULIA NAMY HONDA ONOFRE 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

LUIZ FELIPE DE ARAUJO FRANCALACCI 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Não matriculado(a), sem possibilidade de matrícula 
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ANDERSON CALABAIDA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

FABIO DANIEL LOPES 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

CLEO CARDOSO DE ALMEIDA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

ROSIVALDO SILVEIRA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

KALIL MENDONCA CORSI 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

MARIA EDUARDA DE SOUZA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

FELIPE CASAGRANDE ESPEL 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

VICTOR HUGO FRANZOI DOBNER 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

KRISTYSON ALPINO VIANA DA SILVA 
Convocado(a) 

para 

Eliminado(a) 

mailto:vestiba@udesc.br
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manifestação 

de interesse* 

WILKER MAURO SILVA GOMES 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

HENRIQUE DE ARAUJO POLLO 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

SAMUEL BRESSAN DE SOUZA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

LUCAS MACHADO PAZ 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

KELVIA EMANUELE DE SOUZA OTERO 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

KATRINNY ARAUJO DE SILVA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

CHRISTIANO RECA ALMEIDA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 
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ENGENHARIA CIVIL (BACHARELADO) – INTEGRAL 
Vagas disponíveis: 05 

Nome SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

LUCAS ANDREI DE SOUSA CAVALCANTE 
Convocado(a) 

para matrícula 
Eliminado(a) 

ESTEVAO LINCOLN LOPES DA SILVA 
Convocado(a) 

para matrícula 
Eliminado(a) 

MICHELLY AIME DO CARMO ANICETO 
Convocado(a) 

para matrícula 

Eliminado(a) 

IZADORA WRUCH CARDOSO 
Convocado(a) 

para matrícula 
Matriculado(a)  

IURI SOUZA FERNANDES 
Convocado(a) 

para matrícula 
Matriculado(a)  

DOUGLAS CORDEIRO NEIS 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Matriculado(a)  

CAROLINE VITORIA MARQUES SUYPENE 

MOURAO 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

AUGUSTO MARCON SUELOS DA SILVA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Matriculado(a)  

WANESSA DE SOUZA BRITO 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

BRUNO CORREA PIRES 
Convocado(a) 

para 

Eliminado(a) 

mailto:vestiba@udesc.br
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manifestação 

de interesse* 

EDUARDO BENKENDORF 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

WLISSES PORTO VIANA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

ANTONIO GONCALVES DE JESUS NETO 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

SAMARA DA SILVA NAZARIO 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

MILENA YUKARI YUI OGAWA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

ANTHONY BARBOZA DE OLIVEIRA MACHADO 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

RAUNY FABIAN DOS SANTOS 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

MICHAEL HENRY CAMPOS DOS SANTOS 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Matriculado(a)  
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ANA CAROLINA SVICERO GERONUTTI 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

LUIZ DOS SANTOS CORREA JUNIOR 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

VANDERLEI FERREIRA BRASIL 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS (BACHARELADO) – VESPERTINO E NOTURNO 
Vaga disponível: 01 

Nome SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

BEATRIZ AZEVEDO GALACINE 
Convocado(a) 

para matrícula 
Matriculado(a)  

MARIA JULIA DA CUNHA TORRES 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Não matriculado(a), sem possibilidade de matrícula 

RAQUEL VITORIA ALVES GONCALVES 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 
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SAMURAI CUNHA DA SILVA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Não matriculado(a), sem possibilidade de matrícula 

MARCOS ANTONIO ARAUJO ALVES 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

JOSE PEDRO DANTAS BARBOSA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

THEO MARTINS VIEIRA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Não matriculado(a), sem possibilidade de matrícula 

LUCAS VERGILIO ROCHA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

EMANO CHAGAS DE LIMA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

EDUARDA MARCELE VICENTE VIEIRA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

ANA PAULA FRANCES 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

MATHEUS GONCALVES 
Convocado(a) 

para 
Não matriculado(a), sem possibilidade de matrícula 
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manifestação 

de interesse* 

BIANCA SOUZA ALVES DE OLIVEIRA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

MARLON DA SILVA PIA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
 
ENGENHARIA ELÉTRICA (BACHARELADO) – INTEGRAL  
Vagas disponíveis: 05 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

SUELEN SCHEUERMANN 
Convocado(a) 

para matrícula 
Eliminado(a) 

Esgotada a lista de espera 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vestiba@udesc.br


 

 

 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos - COVEST 

 

Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 

e-mail: vestiba@udesc.br 

ENGENHARIA MECÂNICA (BACHARELADO) – INTEGRAL 
Vagas disponíveis: 06 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

VINICIUS SOARES BARBOSA 
Convocado(a) 

para matrícula 
Eliminado(a) 

DANIELE KEMPNER SCHULTZ 
Convocado(a) 

para matrícula 
Eliminado(a) 

TOMMY JUNO KOITHY OGINO 
Convocado(a) 

para matrícula 

Eliminado(a) 

BRUNO CHAVES LOBO 
Convocado(a) 

para matrícula 

Eliminado(a) 

GUSTAVO MOKFA SCHWARZ 
Convocado(a) 

para matrícula 

Eliminado(a) 

NATHAN FAGUNDES MENDES 

Convocado(a) 

para matrícula 
Matriculado(a)  

2.9. Atestado médico comprobatório de sua condição de 

saúde, especificando sua aptidão à prática de exercícios 

físicos, ser apresentado até o primeiro dia de aula 

presencial do segundo semestre de 2021. 

ANDREZA SILVA DE SOUSA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Matriculado(a)  

2.9. Atestado médico comprobatório de sua condição de 

saúde, especificando sua aptidão à prática de exercícios 

físicos, ser apresentado até o primeiro dia de aula 

presencial do segundo semestre de 2021. 

MATEUS SOLTOSKY DALLAMICO 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

LUCAS FARIAS MARTINS 
Convocado(a) 

para 

Eliminado(a) 

mailto:vestiba@udesc.br


 

 

 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos - COVEST 

 

Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 

e-mail: vestiba@udesc.br 

manifestação 

de interesse* 

PATRICK EDENILSON BALANDE 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
 
MATEMÁTICA (LICENCIATURA) – MATUTINO 
Vagas disponíveis: 05 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

HEITOR SILVA JUNIOR 
Convocado(a) 

para matrícula 
Eliminado(a) 

VINICIUS AZEVEDO DE MORAIS 
Convocado(a) 

para matrícula 
Eliminado(a) 

BEATRIZ KYTIARRARA BATISTA SILVA 
Convocado(a) 

para matrícula 
Eliminado(a) 

GUSTAVO PERSIKE VIEIRA 
Convocado(a) 

para matrícula 

Eliminado(a) 

ANDRESSA DOS SANTOS 
Convocado(a) 

para matrícula 

Eliminado(a) 

LAURA YUNIRY MAMANI APAZA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Matriculado(a)  

 

mailto:vestiba@udesc.br


 

 

 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos - COVEST 

 

Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 

e-mail: vestiba@udesc.br 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
 
 
TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – NOTURNO 
Vagas disponíveis: 04 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

MAYRON ALEXANDRE RETZLAFF 
Convocado(a) 

para matrícula 
Eliminado(a) 

FLAVIA CAROLINE MAMEDES 
Convocado(a) 

para matrícula 

Eliminado(a) 

JAISON DA TRINDADE 
Convocado(a) 

para matrícula 

Eliminado(a) 

GUILHERME SATOSHI DREFAHL HIRATA 
Convocado(a) 

para matrícula 

Eliminado(a) 

ROBERVAL SANTOS CAVALCANTE NETO 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

IGOR RIBEIRO DA SILVA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

ANA CLARA DE OLIVEIRA CORREA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

mailto:vestiba@udesc.br


 

 

 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos - COVEST 

 

Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 

e-mail: vestiba@udesc.br 

FRANCISCO OTAVIO BISCALCHIN FILHO 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Matriculado(a)  

 

LUIS EDUARDO PINHEIRO E SILVA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

TIAGO GOMES ALCANTARA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

JOSE DANIEL DA SILVA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

EMANOEL DA SILVA DELFINO 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

MATHEUS SCHARMITZEL DOIN SOARES 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

MURILO DA SILVA CONSUL 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

RENAN SILVA CARDOSO 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

CLEIDY CAMILA ZEGARRUNDO MAMANI 

Convocado(a) 

para 
Matriculado(a)  

 

mailto:vestiba@udesc.br
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Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 

e-mail: vestiba@udesc.br 

manifestação 

de interesse* 

PEDRO HENRIQUE ANDRADE DINIZ 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

BIANCA DAIANE GUEDES CARDOSO 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

MARCOS FERNANDO FRANCESCONI 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

GABRIEL FONSECA DOS SANTOS 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

ROMARIO DE ALMEIDA ZANAN 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

JOSE MARCOS RODRIGUES FERREIRA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Matriculado(a)  

 

LEONARDO DAS DORES PEREIRA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

GUSTAVO SOLDATI 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

mailto:vestiba@udesc.br
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Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 

e-mail: vestiba@udesc.br 

GABRIELA MEDEIROS 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Não matriculado(a), não atendeu à retificação  

2.7. Comprovante de vacinação contra rubéola, para 

candidata do sexo feminino com idade até 40 anos, nos 

termos da Lei Estadual nº 10.196 de 24/07/96. Apresentar 

cópia da capa onde constam os dados pessoais e da folha 

com a comprovação da realização vacina. 

DANIEL SAMERSLA MERCONI 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

EDIMILSON GOMES DE ALMEIDA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

EMILLE COSTA LESSA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

BRENDHO WASHINGTON PINHEIRO DE 

OLIVEIRA 

Convocado(a) 

para 

manifestação 

de interesse* 

Eliminado(a) 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 
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Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 

e-mail: vestiba@udesc.br 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PLANALTO NORTE – CEPLAN    
Contato: seceg.ceplan@udesc.br 
Horário de atendimento por e-mail: de segunda a sexta-feira das 13 às 19h 
 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (BACHARELADO) – NOTURNO 
Vagas disponíveis: 04 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

VITOR COSTA SILVA 
Matriculado 

(a). 

x 

GEOVANA DOS SANTOS LINO DA SILVA 

Eliminado (a). 

 

 

Item 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o direito 

a vaga. 

MIRIAN ROCHA DUTRA 
Matriculado 

(a). 

x 

MATHEUS AUGUSTO KUFTA 

Eliminado (a). Item 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o direito 

a vaga. 

ALINE RAYANE DOS REIS SANTANA DO 

NASCIMENTO 

Eliminado (a). 

 

Item 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o direito 

a vaga. 

GUILHERME TELES PASTRO 

Eliminado (a). 

 

Item 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o direito 

a vaga. 

THOMAS ANDRADE MOREIRA 

Eliminado (a). 

 

Item 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o direito 

a vaga. 

GABRIELLA ROCHA DO PRADO 

Eliminado (a). 

 

Item 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o direito 

a vaga. 

mailto:vestiba@udesc.br


 

 

 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos - COVEST 

 

Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 
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DAYANNE CRISTHINE MENDES TANAKA 

Eliminado (a). 

 

Item 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o direito 

a vaga. 

JULIA OLIVEIRA PEREIRA 

Eliminado (a). 

 
Item 2.2. Certidão de quitação eleitoral: 

(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-

de-quitacao-eleitoral); 

Item 2.7. Comprovante de vacinação contra rubéola. 

Faltou apresentar cópia da capa onde constam os  

dados pessoais. 

GABRIEL ARTUR VINGLA 

Eliminado (a). 

 

Item 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o direito 

a vaga. 

MATHEUS SILVA E SILVA 

Eliminado (a). 

 

Item 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o direito 

a vaga. 

JHEILA JEANE PEREIRA QUEIROZ 

Eliminado (a). 

 

Item 3.1.1 - Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o direito 

a vaga. 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vestiba@udesc.br
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Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 
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ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - HABILITAÇÃO MECÂNICA (BACHARELADO) - VESPERTINO E NOTURNO 
Vagas disponíveis: 07 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

EDUARDO RODRIGUES 
Matriculado 

(a). 
x 

ESTHER GOIS DE FRANCA 

Eliminado (a). 

 

Item 2.2 - Certidão de quitação eleitoral: 

(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-

dequitacao-eleitoral); 

Item 2.5. Comprovação do número do CPF ; 

Item 2.6. Carteira de identidade (também conhecida 

como Cédula de Identidade ou RG) expedida pela 

Secretaria de Segurança Pública do Estado; 

Item 2.7. Comprovante de vacinação contra rubéola, 

para candidata do sexo feminino com idade até 40 anos, 

nos termos da Lei Estadual nº 10.196 de 24/07/96. 

Apresentar cópia da capa onde constam os dados 

pessoais e da folha com a comprovação da realização 

vacina. 

Item 2.9. Atestado médico comprobatório de sua 

condição de saúde, especificando sua aptidão à prática de 

exercícios físicos, que deverá ser apresentado até o 

primeiro dia de aula presencial do segundo semestre de 

2021. 

Esgotada lista de espera 
 
 
  

mailto:vestiba@udesc.br
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-dequitacao-eleitoral
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Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 

e-mail: vestiba@udesc.br 

CAMPUS III – PLANALTO SERRANO 

 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS – CAV  
Contato: seceg.cav@udesc.br 
Horário de atendimento por e-mail: de segunda a sexta-feira das 13 às 18h 
 
 
 
AGRONOMIA (BACHARELADO) - MATUTINO E VESPERTINO 
Vagas disponíveis: 08 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

MAELI CARLA MELO GOMES 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

EVANI APARECIDA DE GOIS 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

VIRGINIA PADILHA CARNEIRO 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

JUAN FERREIRA DA SILVA 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

JOAO VICENTE IZIDORIO 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

RENATA TAWANNE SILVA BEZERRA DE LIMA 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

LARISSA PERLIN PORTELA 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

GIOVANNA PIOVESAN SALINAS 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

EDUARDA CLEMENTE MOREIRA PAES 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

mailto:vestiba@udesc.br
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Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC 
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EDUARDO FLORES ANDRADE 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

DIOGO PEREIRA 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

THIAGO REIS GOULART Matriculado(a)  

THAISA DA SILVA NETO 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

JOSE DIMAS TORTELLI 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

MARJORYE LUISA MAGNER 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

KARINA BORGHESAN 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

PRISCILA WEISSHEIMER 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

LILIANE SCHLEMPER 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

YASMIN MARTINI 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

LETICIA ARRUDA MADRUGA 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

BERNARDO HENRIQUE DROSEMEYER 

 

Matriculado (a) 

Deve apresentar histórico escolar e certificado/diploma de 

conclusão de ensino médio em 30 dias, sob pena de, 

esgotado o prazo, ser anulado o ato de matrícula. 

MARIA GRACIELA LACERDA PEREIRA 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

RYANE PALOSCHI ZANANDREA 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

BRUNA DAS DORES MANFRON 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

LEONARDO RODRIGUES RAMOS Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

mailto:vestiba@udesc.br
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Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 
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estabelecido. 

KAUANE DOS SANTOS TISSOTTI 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
 
 
 
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA (BACHARELADO) - MATUTINO E VESPERTINO 
Vagas disponíveis: 04 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

MARIA VITORINA DOS REIS SILVEIRA 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

THAINARA DE SOUZA BATISTA 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

CRISLAINE GISMAILA DE JESUS MARTINS 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

ADEMIR NETO MARTINS JUNIOR 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

LORENA DA SILVA SILVA 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

PRISCILA LIMA 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

MARIA ISAIRA TELES 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula no período   

estabelecido. 

mailto:vestiba@udesc.br
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*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
 
MEDICINA VETERINÁRIA (BACHARELADO) - MATUTINO E VESPERTINO 
Vagas disponíveis: 02 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

GABRIELA DE BORBA LISBOA 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula 

no período estabelecido. 

ANA CLARA PETISCO 

Eliminado(a) Não manifestou interesse na matrícula 

no período estabelecido. 

LARISSA RIBEIRO Matriculado(a)  

MAYARA BEZERRA GUIMARAES Matriculado(a)  

JOANA PAULA BORTOLOTTO BUFFULIN 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

MADJA SCHVAN SCHMITZ 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

JOAO PEDRO COLEVATE FERREIRA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

CAMILLA BARROS SBRAGIA DE SOUZA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

MANUELA CRISTINA KOCK HACK 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ISADORA PATZLAFF 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

BRUNA LUIZA NEUMANN SCHUCK 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 
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ANDRESSA BACHER 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

MARIANA QUATIS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

SOFIA ANDRADE BIAGIOTTI 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

MARIA EDUARDA DE CARVALHO CHRUSCIELSKI 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

IAN ACOSTA DIAS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

FELIPE JUNIO DE SOUZA TAVARES 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

NATALIA LUIZA BEUTER BARATTO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

GABRIELA COELHO BENEDET 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

MARIA EDUARDA LUCCA WEBER 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ANA LAURA PIRES BINDILATTI 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

EMILAINE FERREIRA DOS SANTOS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

BRUNA DA MOTTA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ELLEN KRUGER 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

DOUGLAS RISCADO DE SOUZA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ALINE VIEBRANTZ 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

JULIANA BOTELHO PEREIRA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

SOFIA SCHEFFER MENGUE 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 
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MARIA LUIZA PEREIRA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

MATHEUS CAVALCANTE DE ARAUJO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

JULIA CARLOTTO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

JOANA BARCARO WEISS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

CATARINA RIBEIRO AGUIARI 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

NATHAYNE SKORUPA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

FELIPE PEREIRA DE CASTRO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ANANDA MORAES BIANCHI 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LARA COSTA CASAGRANDE 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

MAUDE HELENA LORENZINI GERBER 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ANA CAROLINA IPIRANGA VARGAS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

NAIARA FERNANDA ANTUNES 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

RODRIGO KENJI TSUNOKAWA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ANA KAROLINA MARTINS DOS SANTOS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

BEATRIZ RIBEIRO LUIZ NORONHA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

MARILIA GABRIELA MORANDO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

MARIA EDUARDA DE ALMEIDA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 
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GIULIA GUERRA VASSELAI 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LARISSA COSTA DA SILVA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

SAMARA PAULA DE OLIVEIRA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LAURA AMABILE RIBEIRO RODRIGUES 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

AMANDA LUIZA DIECKMANN 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ALANA GELMI MANCANO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

MARIAH RODRIGUES 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LETICIA ALVES CAMARGO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

BEATRIZ PEREIRA CAVALCANTE 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ISADORA ROSENDO RODRIGUES DOS SANTOS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LEONARDO FERRAZ 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

THIAGO FRAGA DE CYSNE 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ANA CLARA MONDINI 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

DYULLI DA SILVA DOS SANTOS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

AGATHA TREIN DE SOUSA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

MARIANA MARTINS PEREIRA DOS SANTOS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

BRUNA BAGISTON PEITER 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 
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GEOVANA COSTA BOMFIM 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ANA CAROLINA KUSMA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

GUYOMAR UBYRATHAN RAMOS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ISADORA RAMOS DO NASCIMENTO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

JIMY HERISON GUILHERME DE CARVALHO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LUCAS ADRIANO GOMES NASCIMENTO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LAURA HELENA REHBEIN 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

JULIA ROBERTA PEZZINI 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ALINE APARECIDA RIBAS DE LIZ 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

JOAO VITOR FAUST JUNKES 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LAINE FERREIRA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

AMANDA APARECIDA TABORDA DE LIMA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

GABRIELLA PARISOTTO BOFF 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ALICIA RITTER 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

TATIANE SCOPEL DE OLIVEIRA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

RAIANA DA CRUZ 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

BRUNA BERTOLI 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 
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JULIA ELOY DE FARIAS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

EMILY JAMILE MACIANO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

BEATRIZ DIMON 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

NATALY BEZERRA SILVA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LARA EMANUELE PINTO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

KARYNE SANTOS FERREIRA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

JANAINA VILANOVA MUNCHEN 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

GUSTAVO PATERNO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

MARIA EDUARDA MALYS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

AGATA CRISTINA CIDADE 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LAURA DE OLIVEIRA LUCAS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

PAULA ROBERTA DOS SANTOS MIRANDA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

GABRIELA STACK DE MORAIS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ANA BEATRIZ DE MELO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ANNA JULIA GONCALVES DA SILVA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

GABRIELA MATOS NERY 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

HEVELYN DOPP 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 
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MARIANA AZARIAS BANDEIRA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

TAINA CRISTINE DE MOURA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

BRUNA DE SOUZA DA SILVA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ANNA BEATRIZ ANDRADE MORAES DE ARAUJO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

STELA MARYS ABREU 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

SUELIA MOTA DA SILVA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

BRUNA RUSSO SILVA DE ASSIS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

NATHAN BALDASSO DALLELASTE 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

STEFANY SCHMIDTES ROHDEN 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

KAMILE FARIAS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

TIAGO RAFAEL COELHO PRESTES 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ISABELLE CHVOJKA BALDIN 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

VICTORIA DOS SANTOS GOMES 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

JASY ADALIZ CONEJO PERALTA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LARISSA LIRA SANTOS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

EMILLY BHYARA MENDES DA COSTA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

TIAGO HENRIQUE LAND DA SILVA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 
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JESSICA GABRIELLI RODRIGUES DUTRA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

STEFANI EDUARDA TIBES ALVES 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

SOLANGHY YANDIRA MAMANI APAZA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

RAFAELA BARROS DA CRUZ 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

RANNA CAROLYNE BARROS SERRAO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

SAMIRA LIS 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ANA BEATRIZ CARVALHO DE OLIVEIRA 

GONCALVES 

Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ANA VICTORIA DE SOUZA CURSINO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LAURA DORNELLES CARDOSO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

EMANUEL SOLANO MAGALHAES SILVA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

GIOVANNA FAE CORREA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

MARIA EDUARDA PANISSON BALZAN 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LIANDRA DA CRUZ OLIVEIRA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LARISSA SILVA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ANA CAROLINA BRANCO RODRIGUES 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LARISSA IEDA BANDEIRA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

JULIA ABRAO CASARIN 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 
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FABIO POLESE 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

TAINARA ELOIZE DA SILVA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

THAINARA CRISTIANE DA SILVA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

MATEUS JUNIOR BEIRAO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

RAIANE BRAGA LISBOA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

STEFANE SILVA DE OLIVEIRA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

NICOLE TIZIAN MOREIRA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

INGRID VARGAS KULENKAMP 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

YASMIN SANTOS BARROSO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

CAROLINE PIRES FERREIRA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

JOERMISON SILVA DE MELO 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

KEMILLY FIGUEIREDO DE SOUZA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LARISSA YHASMIN DE ARAUJO SOUZA 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

MARILIA TOMIN 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

ELIZANGELA SILVA MORAES 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

LARA MAEVE PEREIRA PRESTES 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 
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INDIANARA BERTUSSI CASAGRANDE 
Não matriculado(a) (sem possibilidade 

de matrícula; todas as vagas ocupadas) 

 

 
*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
CAMPUS IV – OESTE CATARINENSE 
 
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE - CEO 
Contato: seceg.ceo@udesc.br 
Horário de atendimento por e-mail: de segunda a sexta-feira das 13 às 18h 
 
 
ENFERMAGEM - CHAPECÓ - (BACHARELADO) – INTEGRAL 
Vagas disponíveis: 06 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

DEBORA MENDES DOS SANTOS 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

CAROLINA MACHADO D AVILA RUFINO 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

MAIRA REGINA CREMONA SANTOS 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

CAROLINE ZANELLA CARNEIRO 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

NATASHA ELENA DOS SANTOS 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

BEATRIZ CALAZANS ESPINDOLA Matriculado(a)  
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THIFANIE JANCH 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

ANA JULIA BARPI 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

LARISSA AGUIAR CAVALCANTE 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

MIRIAN FERREIRA TERREZ 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

GABRIELA XAVIER RODRIGUES 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

EMILY BERTO BITTENCOURT 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

CHAIANE PINCEGHER RAMOS 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

ISADORA VANDERLINDE 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

MARIA EDUARDA PALMEIRA DE MORAES 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

ANTONIO BRUNO DE SOUSA BARBOSA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

SARA MOHR ALMEIDA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

KAMILLA LOBO ALVES 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

GABRIELA DE BORBA SILVEIRA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

ISADORA EVANGELISTA BARRETOS 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 
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VITORIA ROHLING CANUTO 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

DONALD CEZAR CAMPOS 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

GABRIELLY BATISTA BRAGA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

MARIHANA MONTEIRO DE SOUSA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

LETICIA PAVOSKI 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

MARIA GABRIELA DOS SANTOS Matrículado(a)  

LARISSA GONCALVES NIETO 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

LUCAS ANDRE SCHNEPFLEITNER 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

ANA FLAVIA ZATTA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

MERYUCHEE BEATRIZ LIMA PALHETA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

MELISSA DE OLIVEIRA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

THAUANE TAIS DEECKEN MARTINEZ 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

CRISTIANE WELZEL 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

EDUARDA SENGER RIBAS LIMA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

MICHELY SANTOS SIQUEIRA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 
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TIFFANI FLORENCO MENEZES 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

ANA PAULA MEINCHEIN 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

MANOELA DE OLIVEIRA ZAPAROLI 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

DARLENE DE SOUZA SILVA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

MARILIA BOHORA SPINDOLA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

NATALIA PEREIRA FELDMANN Matriculado(a)  

MARIANA MEYER DE MATOS 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

LUANA DE FREIRE ROSAS 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO TRAQUEIA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

ANANDA GABRIELA DOS SANTOS 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

FABIANE DA ROCHA DINIZ 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

MARIA DAIANE BARROS DE OLIVEIRA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

EDNA PEREIRA DA LUZ 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

RICHARD VINICIUS DE SENA LIMA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

EVELYN COSTA PREIRA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

KARINE FLORENCIO MIRANDA DE ALMEIDA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 
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TAINAH DOMINGOS DA SILVA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

ANNE CARDOSO PAVEI 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

ELIAS SANDRO PEREIRA DE LIMA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

CAROLINE PEREIRA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

GEOVANNA SABRINA CANTO RODRIGUES 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

DAANA JEAN 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

AMANDA VELOZO RODRIGUES 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

FABIO MIRANDA RAMOS 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

MELODY LAMY 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

ELAINE SILVA SOUSA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

ERIC LAZARO PEREIRA DE ALMEIDA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 
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ENGEMHARIA QUÍMICA - PINHALZINHO - (BACHARELADO) – VESPERTINO E NOTURNO 
Vagas disponíveis: 07 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação da 

matrícula 

Situação da matrícula 

BIANCA NICOLLY ROCHA MARTINS 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

LUCAS LOPES VILANDE 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

Esgotada lista de espera 
 
 
ZOOTECNIA - ÊNFASE EM PRODUÇÃO ANIMAL SUSTENTÁVEL - CHAPECÓ - (BACHARELADO) – INTEGRAL 
Vagas disponíveis: 06 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação da 

matrícula 

Situação da matrícula 

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

ANDRIELLY ANDRADE DE MELO 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

GUILHERME MAXIMO RIBEIRO OLIVEIRA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

CHARLINE MARCHIORO 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

BRENDA PROCKNOW Matrículado(a)  

JOSE MARCUS DA SILVA PHILIPPI NETO 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 
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PEDRO LEAL DA ROSA 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

GABRIELA DA ROSA FAGUNDES 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

ALICE ULIANA BUENO 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

RAFAELA SALETE MARQUES 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

RODRIGO DA SILVA MALAQUIAS 

Eliminado(a) Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a matrícula o 

período estabelecido no item 1.3 perderão o direito a vaga. 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 

CAMPUS V – VALE DO ITAJAÍ 
 
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – CEAVI 
Contato: seceg.ceavi@udesc.br 
Horário de atendimento por e-mail: de segunda a sexta-feira das 13 às 18h 
 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (BACHARELADO) – NOTURNO 
Vagas disponíveis: 08 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

MARIA LETICIA SOUZA CLAVICO 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 
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FERNANDO COSTA CAVALCANTE NORONHA 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

GEANCLAUDIO BRUNO CASTRO QUEIROZ Matriculado(a) X 

ALEJANDRO WINITS ARAUJO MONTEIRO 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

DAIANE FREITAS DOS SANTOS 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

VITORIA RIBEIRO DE SOUZA 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

SAMIRA DELA JUSTINA 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

ADRIANA DOS SANTOS 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 
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ENGENHARIA DE SOFTWARE (BACHARELADO) – NOTURNO 
Vagas disponíveis: 06 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

LUCAS SANTANA DE PAULA 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

DANIELLE FARIAS DE MEDEIROS 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

MATHEUS MASCARENHAS DE BARROS Matriculado(a) X 

PABLO WILLIAM OCKNER DA SILVA 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

FILIPE CONTE ZULIAN Matriculado(a) X 

GIULIA SOFIA DE ANDRADE XAVIER 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

LUIS FILIPE MOSER DE OLIVEIRA 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

THIAGO GOULART DA SILVA 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

EDUARDO NARCIZO NETO TORIANI 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

RAFAEL DAMASCENO ORCELLI 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 
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GABRIELI HENRIQUE DE OLIVEIRA 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

BRUNO JOSE VIEIRA 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

VITORIA COLDURO MOURA 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

MARIA LUANA PEREIRA DOS SANTOS 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

QUEZIA MARQUES MENDES 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

THIAGO REINERT 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 
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ENGENHARIA CIVIL - IBIRAMA - (BACHARELADO) – MATUTINO 
Vagas disponíveis: 03 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

SARA MOREIRA DE ANDRADE 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

YARA MINELLI SILVA MELO 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

LAUREN SILVA MARCOWICH 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

GILIARD GARCIA Matriculado(a) X 

JEISEANE GONCALVES NEVES 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

JOSE LUCAS MARINHO DA SILVA 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

BIANCA CRISTINA BARBOSA DA SILVA 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

GLAUCIA DOS SANTOS DELA JUSTINA 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

JESSICA MONTEIRO BARBOSA 

Eliminado(a) Candidato(a) não retificou a matrícula dentro do prazo 

estabelecido.  
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CLAUDIANO DE SOUZA LIMA 

Eliminado(a) 3.1.1. Os/As candidatos/as que deixaram de efetivar a 

matrícula no período estabelecido no item 1.3 perderão o 

direito a vaga. 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
 
 
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA FOZ DO ITAJAÍ – CESFI    
Contato: seceg.cesfi@udesc.br 
Horário de atendimento por e-mail: de segunda a sexta-feira das 13 às 19h 
 
ENGENHARIA DE PETRÓLEO (BACHARELADO) – INTEGRAL 
Vagas disponíveis: 04 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

GIOVANNA RAMOS 
Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula no 

período estabelecido 

KETLEY BRUNA VERGINE DE SOUZA Matriculado  

IAGO ARRIAL DA ROSA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

LEIDILENE LEONIDAS DE OLIVEIRA FONTES 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

LUIZ ANTONIO RIBEIRO 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

EVELYN SAMIRA SILVA SOUSA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 
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WANESSA MAJURY DE CASTRO 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

GIULIA MARIA ALBERTI Matriculado  

NATASHA PEREIRA ALEXANDRE 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

GABRIELE OLIVEIRA DE SOUSA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

GLORIA SILVA DIAS 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

TALITA LUCAS DA COSTA MACIEL 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

ANALU DA SILVA DE CARVALHO 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

VALDIR DA SILVA 

Eliminado Item 2.2. Certidão de quitação eleitoral: 
(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de- 
quitacao-eleitoral);  
 
Item 2.3. Certidão de nascimento (que poderá ser substituída por 
cédula de identidade, título de eleitor,  
identidade expedida por conselho regional de fiscalização 
profissional, carteira de trabalho, certificado  
de prestação ou de isenção do serviço militar, passaporte, 
identidade funcional expedida por órgão  
público) ou certidão de casamento;  
 
Item 2.4. Certificado de Alistamento Militar;  
 
Item 2.5. Comprovação do número do CPF – O/A candidato/a 
poderá apresentar documento que contenha o  
número do CPF ou imprimir o comprovante do número do CPF a 
partir do Portal da Secretaria da Receita  
Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço 
www.receita.fazenda.gov.br;  
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Item 2.6. Carteira de identidade (também conhecida como Cédula 
de Identidade ou RG) expedida pela  
Secretaria de Segurança Pública do Estado;  
OBS.: Se no ato da matrícula o/a candidato/a não estiver de posse 
do sua Carteira de Identidade/RG poderá  
apresentar os seguintes documentos: cédula de identidade original 
expedida pelas Forças Armadas ou pela Polícia  
Militar ou pela Polícia Federal ou pelo Bombeiro Militar de Santa 
Catarina ou identificação fornecida por ordens ou  
conselhos de classe que por lei tenham validade como documento 
de identidade ou carteira de trabalho e previdência  
social, emitida após 27 de janeiro de 1997 ou certificado de dispensa 
de incorporação ou certificado de reservista  
ou passaporte ou carteira nacional de habilitação original com 
fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de  
setembro de 1997 ou identidade funcional em consonância com o 
Decreto nº 5.703, de 15 de fevereiro de 2006.  
Neste caso, o/a candidato/a terá 30 dias (a contar da data de 
matrícula) para apresentar a Carteira de identidade  
(também conhecida como Cédula de Identidade ou RG) expedida 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado; 

EVELLYN KETHYLLYN CUEVAS LOPES 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

SIOMARA REGINA PICAZ SUTIL 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - (BACHARELADO) – NOTURNO 
Vagas disponíveis: 04 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

BRUNO GONDRAN SOUZA Matriculado  

BRENDA LEMOS SILVEIRA Matriculado  

LESLEY DA CUNHA SILVA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

ISTEYSY BERNARDO BARBOSA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

CATHARINA BAFFI MEYER 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

JENIFFER TERCARIOL DOS SANTOS 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

VICTOR HUGO DE LA TORRE SANTOS SILVA 

Matriculado  

 

 

VITORIO JOSE FEITAL ARMANHE FORATO 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

DANIELY FONSECA LOBATO 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

JOAO VICTOR DE MORAES 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

ANA LARISSA DO NASCIMENTO BARBOZA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

MONICA RODRIGUES MAGALHAES 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

JAMILE BARBIERI ALVES 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 
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PABLO RUAN KIRSCH 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

EVELYN CRISTINA DA CONCEICAO 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

ANDERSON DUARTE DA SILVA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

ALESSANDRA PINHEIRO GONCALVES 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

ALESSANDRA SHIRLEY QUADROS DE SOUSA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

GRASIELE SILVA FEIJO DA COSTA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

TATIANE DE OLIVEIRA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

KASSIANE OLIVEIRA PEDROSA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

NEYDIANE DA SILVA CASTRO 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

VITOR CARLOS NIEDERMEIER 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

ASSAZY DE LIMA CANAVIEIRA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

DIULY LIMA DA SILVA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

MARIA EDUARDA CONTERATTO GOULART 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

GREGORY PORTO MARTINELLI 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

GABRIELLE CORREA FERREIRA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 
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MARIA CELIA OLIVEIRA DA COSTA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

MARINA RODRIGUES DA SILVA MORAES 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

MARCIO JOSE SANTOS SOUZA Matriculado  

ANDREA LOBO FREITAS 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

BENEDITA VITORIA FERREIRA BARBOZA 

RODRIGUES DO NASCIMENTO 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

ANA PAULA PAIVA DAS NEVES 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

KATIA SIMONE VIEIRA CHUVA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

MARIA FERNANDA BRANDAO SOUZA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

FELIPE ALVES COSTA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

LUCAS VIEGAS GONCALVES 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

LAYSA MARIA PEREIRA DE LACERDA 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

ANTONIO AUGUSTO ANDRADE 

Eliminado Item 1.3 - Não manifestou interesse no processo de matrícula 

no período estabelecido 

Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 
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CAMPUS VI – SUL CATARINENSE 

 
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA REGIÃO SUL – CERES  
Contato: seceg.ceres@udesc.br 
Horário de atendimento por e-mail: de segunda a sexta-feira das 13 às 18h 
 
 
ARQUITETURA E URBANISMO (BACHARELADO) – INTEGRAL 
Vagas disponíveis: 04 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

MARIANA WIGGERS MONNIER BORGES Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

RODRIGO PEIXE Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

JULIE BIZZOCCHI Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

VINICIUS MASSERAN LIBERATORI HUA Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

LUCAS MARIO LONHESKI Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

FLAVIA FURLAN LOUVANDINI Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

ISADORA BALDI PRAZERES Matriculado(a) -X- 

SOFIA BUENO DA SILVA Matriculado(a) -X- 

RAYANNA ELLWANGER GELBCKE Matriculado(a) -X- 

GREICE BRANCO ULIANA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

ANA CAROLINA ALVES WALTER 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 
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GISELLE DUTRA MIRANDA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

MARIA ALICE RODRIGUES CEZARINO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

MARCELA CAROLINE SOARES 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

LUISA ANDRADE DOMINGOS SILVA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

ANDRE BOEING CARBONI 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

EDUARDO PASQUALI 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

EMELY SOUZA DO VALE 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

LETICIA CAROLINI DELL ANDREA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

CAMILLE AZEVEDO DE OLIVEIRA Matriculado(a) -X- 

AMANDA BATISTA DE ARAUJO Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

JULIA MASCARENAS MALTA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

LETICIA RIBEIRO KLEIN 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

SARA IUNG SANTOS 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

GIULIA DA MATA FIGUEIREDO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

NIVEA LIMA OLIVEIRA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

MARIA VICTORIA PEREIRA PORTO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 
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CAMILA GUIMARAES MAGNIS 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

THAIS AYUMI SAKANO DE LIMA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

JULIA DE SOUZA DARELA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

NATAN HENRIQUE DE LIMA 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula 

As vagas foram ocupadas por candidatos de classificação 

anterior. 

CRISTHIAN DELLA JUSTINA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

MARIA EDUARDA RIBAS BATISTA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

WELLEN MARTINS DA CONCEICAO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

GLAUCO LO GIUDICE JUNIOR 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

FERNANDO HENRIQUE BORGES 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

JANILLE ARAUJO DOS SANTOS 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

MILLENA APARECIDA DA MATA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

MAYANA FERREIRA DOS SANTOS 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

EVILLY IZIDORO LEANDRO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

LUIZ HENRIQUE ADELINO MONTEIRO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

MARINE BURIN RODRIGUEZ 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 
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WENDY KAYLANE SANTOS VIANA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

RAFAELA DISCHINGER POISL 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

DYOGO CASSIANO MARQUES DA SILVA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

TAYNARA ARAUJO FRANCO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

LUISA VELASQUES BATISTA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

HENRIQUE FERNANDES FERREIRA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

KAMILA PORTO MONTEIRO MUHLHOFER 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

MARIA VITORIA MACHADO LEITE Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

GABRIELA SANTANA SAPATA 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula 

As vagas foram ocupadas por candidatos de classificação 

anterior. 

GABRIELA CARVALHO BINA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

GABRIEL ITO PIATTO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

AMANDA CURZZEL 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

VITORIA DE OLIVEIRA FARIAS 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

JULIO CESAR FREIRE DE OLIVEIRA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

BRUNA REBES KESSLER 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 
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GABRIELA DA SILVA SANTOS 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

GABRIELA SANCHES DE SOUZA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

PAMELLA CHRISTINE ALENCAR NOVAIS 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

ELOAH MAUES DE MESQUITA 
 

Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

ATAUAN GOMES GONCALVES 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

ARTUR GUIMARAES VIEIRA 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula 

As vagas foram ocupadas por candidatos de classificação 

anterior. 

LUIZA PEDREIRA MULLER 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

NATHALIA SOARES DE OLIVEIRA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

MARINA DOS SANTOS ROHRIG 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

ISADORA RADIES DOS SANTOS 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

JULIA MOTA DELFES 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula 

As vagas foram ocupadas por candidatos de classificação 

anterior. 

HUGO PINHEIRO RODRIGUES 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

GEORGE BASTOS SANTA CLARA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

GABRIEL DE VILHENA E SOUZA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 
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*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – OPÇÃO: BIOLOGIA MARINHA - (BACHARELADO) – INTEGRAL 
Vagas disponíveis: 03 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

CLARA MIRANDA RIBEIRO Matriculado(a) -X- 

ENZO OSORIO DIAS 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

GABRIEL MORAES DE MACEDO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

VITORIA THOMAZ DOS SANTOS Matriculado(a) -X- 

CASSIO ROBERTO ROSA DOS SANTOS 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

ARIANE MILENA KNORST Matriculado(a) -X- 

MURILO FREITAS ALVES 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

GIOVANA DOS SANTOS LUPP 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

MARIANA MAGALHAES 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula 

As vagas foram ocupadas por candidatos de 

classificação anterior. 

ANA LAURA KULAKOWSKI UTZIG 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

NICOLE FUGITA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 
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MARIA FERNANDA GASTALDON NERI ALVES 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

LARA DA SILVA 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula 

As vagas foram ocupadas por candidatos de 

classificação anterior. 

NATHALIA CRISTINA LOPEZ DOS SANTOS 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula 

As vagas foram ocupadas por candidatos de 

classificação anterior. 

RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

GABRIELA GONCALVES ADRIAO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

YSADORA JARDIM GADEA 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula 

As vagas foram ocupadas por candidatos de 

classificação anterior. 

ANA BEATRIZ SILVA DE ARAUJO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

DENISE SANTOS DA SILVA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

CAROLINA ANDRADE MATOLA E SILVA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

NADJA MONTEIRO SILVA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

FERNANDA SANTOS DA FONSECA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

ANA PAULA PEDROZA BENITEZ 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

ISABELLA ROSSI SALVIANO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LOBO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 
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MARINA GIROLAMO LANCAS 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

ANY KAROLINE MARZARI 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula 

As vagas foram ocupadas por candidatos de 

classificação anterior. 

JULIA OLIVEIRA KREISIG 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

MILENA DA SILVA FEITOSA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

BRENDA BASSAN RODRIGUES 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

JANAINA DE ALMEIDA DRESCH 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

ENZO CARDOSO VAZ RIBEIRO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

BEATRIZ NICOLETTI MORENO 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula 

As vagas foram ocupadas por candidatos de 

classificação anterior. 

CECILIA MENEGHETTI ZWETSCH 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

LUCAS HENDGES BORTOLAMEDI 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula 

As vagas foram ocupadas por candidatos de 

classificação anterior. 

ALESSANDRA BARBOSA DIAS 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

ELLEN LUIZA CONCEICAO DE OLIVEIRA 

Não matriculado(a), 

sem possibilidade de 

matrícula 

As vagas foram ocupadas por candidatos de 

classificação anterior. 

CAUA OLIVEIRA DA SILVA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

SAMANTHA DA SILVA FERREIRA FURTADO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 
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MARIA LUIZA TAVARES COELHO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

MARIA LUIZA LEAL DE CAMARGO 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

EVILLYN CATHERINE OLIVEIRA DE MOURA 
Eliminado(a) Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo 

de matrícula no período estabelecido 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – OPÇÃO: BIODIVERSIDADE - (BACHARELADO) – INTEGRAL 
Vagas disponíveis: 02 

 

Nome 

SITUAÇÃO DA MATRÍCULA 

Para uso da Secretaria de Ensino de Graduação/UDESC 

 Situação  Documentação Pendente / Motivo 

CASSIA BORGES Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

NATALIA AMABILE PIAI WEISS Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

ANA BEATRIZ DA SILVA Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

ITAMARA BERBIGIER Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

LUIZA PEREIRA MENEGALI Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

BRENDA KIRIA PEREIRA SANTOS Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

VINICIUS SOUZA RAMIRES Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 
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JULIA RODRIGO NOCCHI Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

JANAINA CRISTINA ZUCHI Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

HELOISA DALLABRIDA Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

ANA GABRIELA HEINRICH Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

SARAH MEL BORCK Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

BARBARA CARDOSO BATISTA Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

BRUNA LUIZA MACHADO Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

JAQUELINE PORTO ANFLOR Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

GUSTAVO NIKIFORCK RIBEIRO Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

DANIELLE MENDES DA COSTA Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

EVILY DE FARIAS Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

ANA CLARA GARCIA MARQUES Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

TAIS DA SILVA TEIXEIRA Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

KAILANE VELHO GODOI Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

THALYTA STEPHANY DE SOUZA MURCA JOAO Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 
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MAIARA PIRES LOURENCO Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

OSWALDO GABRIEL CARDOSO CORREA Eliminado(a) 
Item 5 e 3.1.1 - Não manifestou interesse no processo de 

matrícula no período estabelecido 

*Atenção! Os/As candidatos/as convocados/as para manifestação de interesse não possuem direito imediato à vaga, podendo ser matriculados/as caso a 

documentação atenda aos requisitos do Edital no prazo estipulado e as vagas não sejam preenchidas pelos/as candidatos/as mais bem classificados/as, 

obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e o número de vaga(s) disponível(is). 

 
 
 
Florianópolis, 14 de setembro de 2021. 
 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 
COVEST/UDESC 
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