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RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS 

QUANTO À PRÉ-HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO 

VESTIBULAR UAB/UDESC 2023/1 - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 

 

A Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST da Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC divulga as respostas aos recursos 

interpostos quanto à Pré-Homologação das Inscrições. 

Em observância ao item 5.7. do Edital do Vestibular UAB/UDESC 2023/1 – Processo Seletivo Especial, é irrecorrível a decisão da COVEST/UDESC 

sobre as respostas dos recursos, não cabendo contestação nesta fase.  

Comunicamos que em atendimento à Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais/LGPD, todos/as os/as 

candidatos/as serão identificados/as pelo seu número de inscrição. 

INSCRIÇÃO CPF ANÁLISE DA BANCA RESULTADO DO RECURSO 

24 ***.891.460** Confrontando o documento encaminhado por ocasião do recurso, constatou-se a sua equivalência 
ao documento apresentado no ato da inscrição. Dessa forma, apurou-se que a sua média final é 
igual a 7,51 (sete vírgula cinquenta e um). Por esse motivo, o seu recurso foi deferido. 

DEFERIDO 

38 ***.110.488** O/a candidato/a deve consultar os dados da sua inscrição na Pré-Homologação das Inscrições do 
Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial, publicada em 27 de janeiro no site 
www.udesc.br/vestibular/ead20231.  

INDEFERIDO 

75 ***.866.299** No ato da inscrição, o/a candidato/a deixou de anexar o seu Histórico Escolar de Conclusão do 
Ensino Médio, enviando apenas a frente de um certificado de conclusão do Ensino Médio, onde não 
constam as notas. De acordo com o item 5.5.2. do referido edital, na pré-homologação das 
inscrições não cabe recurso e/ou possibilidade de envio de documento(s) não enviados no período 
de inscrição, como histórico escolar e/ou declaração. Por esse motivo, indefere-se o recurso, uma 
vez que o/a candidato/a não observou as determinações constantes no Edital. 

INDEFERIDO 

80 ***.580.969** Reconhecendo a alteração do nome civil do/a candidato/a a partir da apresentação de provas 
oficiais, a banca do certame defere a inscrição e informa que o seu desempenho é igual a 7,77 (sete 
vírgula setenta e sete). Por esse motivo, o seu recurso foi deferido. 

DEFERIDO 

143 ***.479.949** Como determina o item 4.4., o/a candidato/a que prestar qualquer informação falsa ou inexata, 
incluindo a utilização do CPF de terceiros no ato da inscrição, ou que não atender a todas as 
condições estabelecidas neste Edital poderá, a qualquer momento do Vestibular EaD UAB/UDESC  

INDEFERIDO 



INSCRIÇÃO ANÁLISE DA BANCA RESULTADO DO RECURSO 

 

Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 

E-mail: vestiba@udesc.br – Fones (48) 3664-8090 / 8091 / 8092 

2023/1 - Processo Seletivo Especial, ter indeferida a sua inscrição e serão automaticamente 
anulados todos os atos dela decorrentes. Dessa forma, indefere-se o recurso. 

198 ***.962.239** O/a candidato/a deve consultar os dados da sua inscrição na Pré-Homologação das Inscrições do 
Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial, publicada em 27 de janeiro no site 
www.udesc.br/vestibular/ead20231.  

INDEFERIDO 

203 ***.917.277** Informamos que o número de inscrição do/a candidato/a no Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 – 
Processo Seletivo Especial é o 203. Já o número 422 se refere a sua inscrição no Vestibular de 
Inverno 2022 - Processo Seletivo Especial. Por esse motivo, indefere-se o recurso e mantem-se o 
resultado publicado na Pré-Homologação das Inscrições. 

INDEFERIDO 

276 ***.903.699** De acordo com o item 5.5.2.1. do Edital, não serão aceitas, no prazo de recurso, solicitações de 
alteração para os campos: Critério de Seleção, Programa de Ações Afirmativas (cotas); Modalidade 
de Vaga (Prioritária ou Não Prioritária/Vaga Remanescente; e Polo de Apoio Presencial). Por esse 
motivo, o seu recurso foi indeferido. 

INDEFERIDO 

325 ***.028.438** Consultas relativas ao Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial devem ser 
realizadas no site www.udesc.br/vestibular/ead20231 
 
O Vestibular de Verão 2023 - Processo Seletivo Especial e o Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - 
Processo Seletivo Especial são processos seletivos distintos, possuindo cada qual Edital próprio. 
 
Dessa forma, o seu recurso é improcedente. 

INDEFERIDO 

328 ***.669.279** No ato da inscrição, o/a candidato/a deixou de anexar o Histórico Escolar de Conclusão do Ensino 
Médio, enviado apenas um protocolo de certificação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
onde não constam as notas. Por esse motivo, indefere-se o recurso, uma vez que o/a candidato/a 
não observou as determinações constantes no Edital. 

INDEFERIDO 

378 ***.447.949** No ato da inscrição, o/a candidato/a enviou histórico escolar apenas do curso profissionalizante, ou 
seja, com notas do 2º, 3º e 4º ano, faltando as notas do 1º ano do seu Ensino Médio. Por esse 
motivo, mantem-se o indeferimento da inscrição por documento apresentado de forma 
incompleta.  
 
Já quanto a solicitação de mudança da modalidade de vaga, de acordo com o item 5.5.2.1. do 
Edital, não serão aceitas, no prazo de recurso, solicitações de alteração para os campos: Critério de 
Seleção, Programa de Ações Afirmativas (cotas); Modalidade de Vaga (Prioritária ou Não 

INDEFERIDO 
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Prioritária/Vaga Remanescente); e Polo de Apoio Presencial. Por esse motivo, o seu recurso foi 
indeferido. 

388 ***.157.019** Informamos que o/a candidato/a fez uma inscrição no Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 – Processo 
Seletivo Especial sob o número 388. Já o número 188 se refere a uma correção de inscrição 
realizada pelo Formulário de Correção referente ao Vestibular de Verão 2023 – Processo Seletivo 
Especial, que não foi considerada procedente por não estar vinculada a nenhuma inscrição - seja do 
Vestibular UAB/UDESC, seja do Vestibular de Verão. A correção apenas é permitida para uma 
inscrição já realizada. Por esse motivo, indefere-se o recurso e mantem-se o resultado publicado na 
Pré-Homologação das Inscrições. 

INDEFERIDO 

413 ***.828.459** No ato da inscrição, o/a candidato/a optou por concorrer pelo critério de seleção nota geral do 
ENEM de 2021, cujo desempenho não foi identificado na base de dados do ENEM/Ministério da 
Educação. Já na fase de recurso, o/a candidato/a apresenta notas do ENEM de 2020, sustentando 
equivocadamente seu argumento. Por esse motivo, o seu recurso foi indeferido. 

INDEFERIDO 

423 ***.466.509** No ato da inscrição, bem como na fase de recurso, o/a candidato/a enviou histórico escolar 
rasurado, que não permitiu a apuração do seu desempenho. Dessa forma, mantém-se o 
indeferimento. 

INDEFERIDO 

439 ***.930.268** No ato da inscrição, o/a candidato/a apresentou Histórico Escolar contendo conceitos não 
numéricos no 1º ano do Ensino Médio, sem a declaração de conversão de notas exigida pelo item 
4.2.4. do Edital. Por esse motivo, indefere-se o recurso, uma vez que o/a candidato/a não observou 
as determinações constantes no Edital. 

INDEFERIDO 

470 ***.856.330** A banca ratifica a sua nota de 6,41 (seis vírgula quarenta e um), uma vez que o seu desempenho foi 
apurado utilizando-se a fórmula apresentada no item 5.3.3. do Edital. Por esse motivo, indefere-se 
o recurso e mantem-se o resultado publicado na Pré-Homologação das Inscrições. 

INDEFERIDO 

473 ***.518.800** Confrontando o documento encaminhado por ocasião do recurso, constatou-se a sua equivalência 
ao documento apresentado no ato da inscrição. Dessa forma, apurou-se que a sua média final é 
igual a 7,46 (sete vírgula quarenta e seis). Por esse motivo, o seu recurso foi deferido. 

DEFERIDO 

  

mailto:E-mail:


INSCRIÇÃO ANÁLISE DA BANCA RESULTADO DO RECURSO 

 

Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 

E-mail: vestiba@udesc.br – Fones (48) 3664-8090 / 8091 / 8092 

468 ***.545.470** No ato da inscrição, o/a candidato/a apresentou Histórico Escolar contendo conceitos não 
numéricos no 1º ano do Ensino Médio, sem a declaração de conversão de notas exigida pelo item 
4.2.4. do Edital. De acordo com o item 5.5.2. do referido edital, na pré-homologação das inscrições 
não cabe recurso e/ou possibilidade de envio de documento(s) não enviados no período de 
inscrição, como histórico escolar e/ou declaração. Por esse motivo, indefere-se o recurso, uma vez 
que o/a candidato/a não observou as determinações constantes no Edital. 

INDEFERIDO 
 

515 ***.287.199-** Consultas relativas ao Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial devem ser 

realizadas no site www.udesc.br/vestibular/ead20231 

 

O Vestibular de Verão 2023 - Processo Seletivo Especial e o Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - 

Processo Seletivo Especial são processos seletivos distintos, possuindo cada qual Edital próprio. 

 

Dessa forma, o seu recurso é improcedente. 

INDEFERIDO 

 

540 ***.803.859** De acordo com o item 5.5.2.1. do Edital, não serão aceitas, no prazo de recurso, solicitações de 
alteração para os campos: Critério de Seleção, Programa de Ações Afirmativas (cotas); Modalidade 
de Vaga (Prioritária ou Não Prioritária/Vaga Remanescente); Polo de Apoio Presencial. Por esse 
motivo, o seu recurso foi indeferido. 

INDEFERIDO 

571 ***.015.565** No ato da inscrição, o/a candidato/a deixou de anexar o Histórico Escolar de Conclusão do Ensino 
Médio, enviando apenas a parte da frente do Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental e 
Médio, onde não constam as notas. De acordo com o item 5.5.2. do referido edital, na pré-
homologação das inscrições não cabe recurso e/ou possibilidade de envio de documento(s) não 
enviados no período de inscrição, como histórico escolar e/ou declaração. Por esse motivo, 
indefere-se o recurso, uma vez que o/a candidato/a não observou as determinações constantes no 
Edital. 

INDEFERIDO 

609 ***.814.041** Consultas relativas ao Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial devem ser 
realizadas no site www.udesc.br/vestibular/ead20231 
 
O Vestibular de Verão 2023 - Processo Seletivo Especial e o Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - 
Processo Seletivo Especial são processos seletivos distintos, possuindo cada qual Edital próprio. 
 
Dessa forma, o seu recurso é improcedente. 

INDEFERIDO 
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638 ***.123.329** Consultas relativas ao Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial devem ser 
realizadas no site www.udesc.br/vestibular/ead20231 
 
O Vestibular de Verão 2023 - Processo Seletivo Especial e o Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - 
Processo Seletivo Especial são processos seletivos distintos, possuindo cada qual Edital próprio. 
 
Dessa forma, o seu recurso é improcedente. 

INDEFERIDO 

653 ***.527.629** O/a candidato/a deve consultar os dados da sua inscrição na Pré-Homologação das Inscrições do 
Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial, publicada em 27 de janeiro no site 
www.udesc.br/vestibular/ead20231.  

INDEFERIDO 

720 ***.816.017** No ato da inscrição, o/a candidato/a apresentou Histórico Escolar contendo conceitos não 
numéricos, sem a declaração de conversão de notas exigida pelo item 4.2.4. do Edital. De acordo 
com o item 5.5.2. do referido edital, na pré-homologação das inscrições não cabe recurso e/ou 
possibilidade de envio de documento(s) não enviados no período de inscrição, como histórico 
escolar e/ou declaração. Por esse motivo, indefere-se o recurso, uma vez que o/a candidato/a não 
observou as determinações constantes no Edital. 

INDEFERIDO 

726 ***.696.709** Confrontando o documento encaminhado por ocasião do recurso, constatou-se a sua equivalência 
ao documento apresentado no ato da inscrição. Dessa forma, apurou-se que a sua média final é 
igual a 6,69 (seis vírgula sessenta e nove). Por esse motivo, o seu recurso foi deferido. 

DEFERIDO 

780 ***.450.213** No ato da inscrição, bem como na fase de recurso, o/a candidato/a enviou documento de forma 
incompleta, suprimindo as margens superiores e laterais, sem a identificação da instituição de 
ensino emissora, sem a identificação do/a candidato/a e outras informações exigidas pelo Edital. 
Por esse motivo, o seu recurso foi indeferido. 

INDEFERIDO 

849 ***.982.245** Confrontando o documento encaminhado por ocasião do recurso, constatou-se a sua equivalência 
ao documento apresentado no ato da inscrição. Dessa forma, apurou-se que a sua média final é 
igual a 6,81 (seis vírgula oitenta e um). Por esse motivo, o seu recurso foi deferido. 

DEFERIDO 

850 ***.320.912** Confrontando o documento encaminhado por ocasião do recurso, constatou-se a sua equivalência 
ao documento apresentado no ato da inscrição. Dessa forma, apurou-se que a sua média final é 
igual a 7,89 (sete vírgula oitenta e nove). Por esse motivo, o seu recurso foi deferido. 

DEFERIDO 
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859 ***.019.877** No ato da inscrição, o/a candidato/a deixou de anexar o Histórico Escolar de Conclusão do Ensino 
Médio, enviando apenas o histórico escolar do Ensino Fundamental. De acordo com o item 5.5.2. 
do referido edital, na pré-homologação das inscrições não cabe recurso e/ou possibilidade de envio 
de documento(s) não enviados no período de inscrição, como histórico escolar e/ou declaração. Por 
esse motivo, indefere-se o recurso, uma vez que o/a candidato/a não observou as determinações 
constantes no Edital. 

INDEFERIDO 

869 ***.241.159** Consultas relativas ao Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial devem ser 
realizadas no site www.udesc.br/vestibular/ead20231 
 
Informamos que a UDESC estava, entre 7 de novembro e 16 de janeiro, com inscrições abertas para 
dois processos seletivos: Vestibular de Verão 2023 - Processo Seletivo Especial e o Vestibular EAD 
UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial, possuindo cada qual Edital próprio. Pelas 
informações prestadas, observa-se que talvez o/a candidato/a tenha realizado a correção da sua 
inscrição no link do outro processo seletivo e, por não haver inscrição correspondente, foi 
desconsiderada.  
 
Dessa forma, o seu recurso é improcedente, mantendo-se as informações publicadas na Pré-
Homologação do Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial. 

INDEFERIDO 

874 ***.394.934** Consultas relativas ao Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial devem ser 
realizadas no site www.udesc.br/vestibular/ead20231 
 
O Vestibular de Verão 2023 - Processo Seletivo Especial e o Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - 
Processo Seletivo Especial são processos seletivos distintos, possuindo cada qual Edital próprio. 
 
Dessa forma, o seu recurso é improcedente. 

INDEFERIDO 
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930 ***.378.153** O/a candidato/a está inscrito/a no Vestibular UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial, com 
inscrição deferida e média 8,50 (oito vírgula cinquenta). 
 
Também informamos que o número de inscrição correto do/a candidato/a é 930.  

INDEFERIDO 

933 ***.852.539** Consultas relativas ao Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial devem ser 
realizadas no site www.udesc.br/vestibular/ead20231 
 
O Vestibular de Verão 2023 - Processo Seletivo Especial e o Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - 
Processo Seletivo Especial são processos seletivos distintos, possuindo cada qual Edital próprio. 
 
Dessa forma, o seu recurso é improcedente. 

INDEFERIDO 

936 ***.990.569** Informamos que o/a candidato/a fez uma inscrição no Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 – Processo 
Seletivo Especial sob o número 936. Já o número 663 se refere a uma correção de inscrição 
realizada pelo Formulário de Correção referente ao Vestibular de Verão 2023 – Processo Seletivo 
Especial, que não foi considerada procedente por não estar vinculada a nenhuma inscrição - seja do 
Vestibular UAB/UDESC, seja do Vestibular de Verão. A correção apenas é permitida para uma 
inscrição já realizada. Por esse motivo, indefere-se o recurso e mantem-se o resultado publicado na 
Pré-Homologação das Inscrições. 

INDEFERIDO 

950 ***.006.689** No ato da inscrição, o/a candidato/a deixou de anexar o Histórico Escolar de Conclusão do Ensino 
Médio, enviando apenas a parte da frente do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, onde não 
constam as notas. De acordo com o item 5.5.2. do referido edital, na pré-homologação das 
inscrições não cabe recurso e/ou possibilidade de envio de documento(s) não enviados no período 
de inscrição, como histórico escolar e/ou declaração. Por esse motivo, indefere-se o recurso, uma 
vez que o/a candidato/a não observou as determinações constantes no Edital. 

INDEFERIDO 

  

mailto:E-mail:


INSCRIÇÃO ANÁLISE DA BANCA RESULTADO DO RECURSO 

 

Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 

E-mail: vestiba@udesc.br – Fones (48) 3664-8090 / 8091 / 8092 

1145 ***.432.610** Consultas relativas ao Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial devem ser 
realizadas no site www.udesc.br/vestibular/ead20231 
 
O Vestibular de Verão 2023 - Processo Seletivo Especial e o Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - 
Processo Seletivo Especial são processos seletivos distintos, possuindo cada qual Edital próprio. 
 
Dessa forma, o seu recurso é improcedente. 

INDEFERIDO 

1183 ***.742.409** Consultas relativas ao Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial devem ser 
realizadas no site www.udesc.br/vestibular/ead20231 
 
O Vestibular de Verão 2023 - Processo Seletivo Especial e o Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - 
Processo Seletivo Especial são processos seletivos distintos, possuindo cada qual Edital próprio. 
 
Dessa forma, o seu recurso é improcedente. 

INDEFERIDO 

1223 ***.443.300** Consultas relativas ao Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial devem ser 
realizadas no site www.udesc.br/vestibular/ead20231 
 
O Vestibular de Verão 2023 - Processo Seletivo Especial e o Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - 
Processo Seletivo Especial são processos seletivos distintos, possuindo cada qual Edital próprio. 
 
Dessa forma, o seu recurso é improcedente. 

INDEFERIDO 

1294 ***.724.061** Consultas relativas ao Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - Processo Seletivo Especial devem ser 
realizadas no site www.udesc.br/vestibular/ead20231 
 
O Vestibular de Verão 2023 - Processo Seletivo Especial e o Vestibular EAD UAB/UDESC 2023 - 
Processo Seletivo Especial são processos seletivos distintos, possuindo cada qual Edital próprio. 
 
Dessa forma, o seu recurso é improcedente. 

INDEFERIDO 

   

Florianópolis, 02 de fevereiro de 2023. 
 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 

COVEST/UDESC 
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