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Calouros Ingressantes via SISU 

 

CATEGORIA 
 

 

DATA 
 

Matrícula SISU 1ª Chamada Conforme Calendário do MEC 
 

Lista de Espera 
Conforme Calendário do divulgado no site da 

coordenação do Vestibular 
 

 

* A documentação para os acadêmicos ingressantes via SISU são as mesmas dos 

ingressantes via vestibular da UDESC, a saber: 

 

 No ato da matrícula, o candidato classificado, ou seu procurador legalmente constituído, deverá apresentar os 

seguintes documentos:  

a) Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio (uma cópia autenticada); OU  

b) Certificado de Curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) desde que atendam rigorosamente as determinações da Lei 
9394/96, ou seja: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional 
comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.  

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:  
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;  

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.” (uma cópia autenticada); OU  

c) Certificação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, desde que atendam rigorosamente as determinações da Portaria 
MEC nº 10, de 20 de maio de 2012 e da Portaria INEP nº 179, de 28 de abril de 2014 e alterações (uma cópia autenticada); 

OU 

d) Diploma ou Certificado de Conclusão do Terceiro Grau (uma cópia autenticada);  
e) Histórico escolar (uma cópia autenticada);  

f) comprovante de votação na última eleição OU certidão de quitação eleitoral;  

g) Título de eleitor (uma cópia);  

http://www.faed.udesc.br/
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h) Certidão de nascimento ou de casamento (uma cópia);  
i) Certificado de alistamento militar ou Certificado de reservista, no caso de alunos do sexo masculino (uma cópia);  
j) CPF (uma cópia);  
k) Carteira de identidade (uma cópia);  
l) Comprovante de residência (uma cópia);  
m) Comprovante de vacinação contra rubéola, para candidato do sexo feminino com idade até 40 anos, nos termos da Lei 

Estadual nº 10.196 de 24/07/96 (uma cópia autenticada);  

n) Atestado médico comprobatório de sua condição de saúde, especificando sua aptidão à prática de exercícios 
físicos para cursar a disciplina Educação Física Curricular, nos cursos de Educação Física; Biblioteconomia; Engenharia 
Mecânica; Química; Engenharia de Produção – Habilitação: Mecânica; Agronomia e Engenharia Florestal em que a disciplina é 
obrigatória. Para os demais cursos, o atestado médico só deverá ser apresentado quando da matrícula na Disciplina Educação 
Física, como disciplina Optativa;  
o) Uma foto 3x4 (recente), exceto para os cursos de Educação Física e Fisioterapia, que deverão ser duas fotos 3x4 
(recentes);  
p) Declaração negativa de matrícula simultânea em dois ou mais cursos de graduação na UDESC ou em outra instituição 

pública de ensino superior, nos termos da Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009; DISPONÍVEL PARA 
PREENCHIMENTO NO ATO DA MATRÍCULA; 

q) Para o optante pelo Programa de Ações Afirmativas, nos termos do item 1.3, alínea “a”: deverá comprovar no ato da 
matrícula, que cursou integralmente o ensino médio em instituições públicas e gratuitas de ensino por meio de Diploma ou 
Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio (uma cópia autenticada); 
r) Para o optante pelo Programa de Ações Afirmativas nos termos do item 1.3 alínea “b”: deverá, no ato da matrícula assinar 
documento de autodeclaração de que é negro.  
s) Para candidato estrangeiro: além dos documentos elencados acima, apresentar, também, Carteira de Identidade emitida 
pelo país de origem ou o Passaporte, visto temporário ou permanente, emitido pela Polícia Federal, devendo ficar comprovada 
a sua situação regular no país.  
Os documentos referentes à conclusão do ensino médio ou equivalente, realizados no Exterior, devem ser 
revalidados e/ou reconhecidos na forma da Lei, condição sem a qual não serão aceitos para efetivar o ato de 
matrícula. 
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Calouros Ingressantes via Vestibular UDESC 

Fevereiro 
 

CATEGORIA 
 

 

DIA 
 

 

HORÁRIO 
 

 

CALOUROS 1ª chamada 
 

 

04 e 05 
(quinta e sexta) 

 

 

09:00 às 18:OO h 
(presencial – Secretaria de Ensino) 

 

 

Demais chamadas 
 

 

Conforme Calendário das 

Chamadas do Vestibular 
 

 

08:00 às 19:OO h 
(presencial – Secretaria de Ensino) 

 

 

DOCUMENTAÇÃO: 
 

No ato da matrícula, o candidato classificado, ou seu procurador legalmente constituído, deverá apresentar os 

seguintes documentos:  
 

a) Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio (uma cópia autenticada); OU  

b) Certificado de Curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) desde que atendam rigorosamente as determinações da Lei 
9394/96, ou seja: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional 
comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.  

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:  
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;  

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.” (uma cópia autenticada); OU  

c) Certificação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, desde que atendam rigorosamente as determinações da Portaria 
MEC nº 10, de 20 de maio de 2012 e da Portaria INEP nº 179, de 28 de abril de 2014 e alterações (uma cópia autenticada); 

OU 

d) Diploma ou Certificado de Conclusão do Terceiro Grau (uma cópia autenticada);  
e) Histórico escolar (uma cópia autenticada);  

http://www.faed.udesc.br/
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f) comprovante de votação na última eleição OU certidão de quitação eleitoral;  

g) Título de eleitor (uma cópia);  
h) Certidão de nascimento ou de casamento (uma cópia);  
i) Certificado de alistamento militar ou Certificado de reservista, no caso de alunos do sexo masculino (uma cópia);  
j) CPF (uma cópia);  
k) Carteira de identidade (uma cópia);  
l) Comprovante de residência (uma cópia);  
m) Comprovante de vacinação contra rubéola, para candidato do sexo feminino com idade até 40 anos, nos termos da Lei 

Estadual nº 10.196 de 24/07/96 (uma cópia autenticada);  

n) Atestado médico comprobatório de sua condição de saúde, especificando sua aptidão à prática de exercícios 
físicos para cursar a disciplina Educação Física Curricular, nos cursos de Educação Física; Biblioteconomia; Engenharia 
Mecânica; Química; Engenharia de Produção – Habilitação: Mecânica; Agronomia e Engenharia Florestal em que a disciplina é 
obrigatória. Para os demais cursos, o atestado médico só deverá ser apresentado quando da matrícula na Disciplina Educação 
Física, como disciplina Optativa;  
o) Uma foto 3x4 (recente), exceto para os cursos de Educação Física e Fisioterapia, que deverão ser duas fotos 3x4 
(recentes);  
p) Declaração negativa de matrícula simultânea em dois ou mais cursos de graduação na UDESC ou em outra instituição 

pública de ensino superior, nos termos da Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009; DISPONÍVEL PARA 
PREENCHIMENTO NO ATO DA MATRÍCULA; 

q) Para o optante pelo Programa de Ações Afirmativas, nos termos do item 1.3, alínea “a”: deverá comprovar no ato da 
matrícula, que cursou integralmente o ensino médio em instituições públicas e gratuitas de ensino por meio de Diploma ou 
Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio (uma cópia autenticada); 
r) Para o optante pelo Programa de Ações Afirmativas nos termos do item 1.3 alínea “b”: deverá, no ato da matrícula assinar 
documento de autodeclaração de que é negro.  
s) Para candidato estrangeiro: além dos documentos elencados acima, apresentar, também, Carteira de Identidade emitida 
pelo país de origem ou o Passaporte, visto temporário ou permanente, emitido pela Polícia Federal, devendo ficar comprovada 
a sua situação regular no país.  
Os documentos referentes à conclusão do ensino médio ou equivalente, realizados no Exterior, devem ser 
revalidados e/ou reconhecidos na forma da Lei, condição sem a qual não serão aceitos para efetivar o ato de 
matrícula. 
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Fevereiro 
 

CATEGORIA 
 

 

DIA 
 

 

Detalhes 
 

 Matrícula de 

Veteranos 1 

15 a 

18 
(segunda 

a quinta) 

15 e 16  
até as 20 h 
(segunda e 

terça) 

Os alunos serão ordenados, considerando o mérito acadêmico e o primeiro da 

“fila” realizará sua matrícula a partir das 08:00 do dia 15. O segundo realizará 

após alguns minutos (dependendo do número de alunos no curso) e assim 

sucessivamente. 

Desta forma, os alunos com maior carga horária cursada e melhor índice de 

aproveitamento, terão acesso primeiro ao sistema, sendo beneficiados na escolha 

das vagas nas disciplinas de seu curso/turno. 

O ranqueamento encerrará às 20h do dia 16.  

Acessando o sistema, o acadêmico terá a informação da data e hora da 

liberação da sua matrícula. 

16 após 20h 

até 18 
(terça à quinta) 

O sistema estará aberto a todos os acadêmicos, das 20:00 do dia 16  até às 23:59h 

do dia 18, permitindo matrícula em seu curso/turno. 

Ajuste On-line 19 a 21 
(sexta a domingo) 

 

ON-LINE – O acadêmico poderá matricular-se 

em disciplinas do outro turno de seu curso. 
                                             

Ajustes pela 

Secretaria 2 3 4 5  

 

22 a 23 
(segunda e terça) 

 

08:00 h às 19:00 horas (expediente normal) 

1. Consideram-se veteranos todos os acadêmicos que já realizaram matrícula por pelo menos um semestre na UDESC, 
ou seja, não importa a forma de ingresso, após o término do 1º semestre cursado na UDESC todo acadêmico passa a 
ser considerado veterano para efeitos de matrícula.  

2. Solicitação de disciplinas de 1ª fase na secretaria através do requerimento de ajustes de matrícula. 
3. Para disciplinas de outro curso da FAED, o acadêmico poderá solicitar já no ajuste, na secretaria através do 

requerimento de ajustes de matrícula. 
4. – Solicitação de abertura de vagas em turmas lotadas, na secretaria através do requerimento de ajustes de matrícula.  
5.  - Solicitação para exceder o limite máximo de créditos, na secretaria através do requerimento de ajustes de matrícula. 

http://www.faed.udesc.br/
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/233/ajuste_de_mat.pdf
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/233/ajuste_de_mat.pdf
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/233/ajuste_de_mat.pdf
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/233/ajuste_de_mat.pdf
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* ORIENTAÇÕES GERAIS * 

 

 Para as matrículas o sistema oferece 40 vagas por disciplina. Poderão ser abertas mais 5 (cinco) vagas a critério e 
autorização da Chefia Departamental do Curso. Nas disciplinas em que há divisão de turmas, são 20 vagas para cada 
turma, inicialmente. Só serão abertas vagas por autorização da Chefia Departamental do Curso. 

 Os ajustes em disciplinas de outro currículo sem equivalência prevista só podem ser efetuados via Secretaria; 

 MATRÍCULA em EDUCAÇÃO FÍSICA CURRICULAR – direto no Siga. 

 Caso haja problema no acesso do aluno on-line para efetuar matrícula, não deixe de contatar com a secretaria no 
período de matrícula, para esclarecimentos e/ou procedimentos cabíveis (3664-8503 / 3664-8530 – 
secretaria.faed@udesc.br)  

 Nas matrículas presenciais, para Calouro e Ingressos por transferência, retorno de diplomado e reingresso após 
abandono, caso o aluno não possa comparecer, deve enviar alguém com autorização onde conste a autorização para 
o procedimento de matrícula, RG e nome completo da pessoa autorizada, datada e assinada (com reconhecimento da 
assinatura em cartório) pelo aluno. 

 

MATRÍCULA NO AJUSTE  

PARA QUEM PERDEU O PERÍODO DE MATRÍCULA E FICOU EM ABANDONO 

SOMENTE PARA VETERANOS 

Fevereiro 
 

CATEGORIA 
 

 

DIA 
 

 

HORÁRIO 
 

 

Solicitação realizada pelo aluno na 

Secretaria, mediante justificativa. 
 

 

22 e 23 
(Segunda e terça) 

 

08:00 h às 19:00 horas 
 

O ALUNO TERÁ VAGAS SOMENTE NAS DISCIPLINAS DISPONÍVEIS, OU SOLICITAR ABERTURA DE VAGAS ATRAVÉS DE 

REQUERIMENTO. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 045/2010 – CONSUNI. 

http://www.faed.udesc.br/
mailto:secretaria.faed@udesc.br
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REINGRESSOS APÓS ABANDONO, TRANSFERÊNCIAS 

INTERNAS/ EXTERNAS E RETORNO DE DIPLOMADOS 

Fevereiro 
 

CATEGORIA 
 

 

DIA 
 

 

HORÁRIO 
 

 

INGRESSOS ESPECIAIS 
(Aprovados na seleção do segundo semestre de 2015 para 

Transferências, Retornos e Reingressos para 2016/1) 
 

 

24 e 25 
(quarta e quinta) 

 

 

08:30 h às 18:30 h 

(presencial – Secretaria de Ensino) 
 

 

LIMITE DE CRÉDITOS PARA MATRÍCULA 

Limite Mínimo: Não há mais limite Mínimo de crédito, o que significa que o aluno poderá ter matrícula em apenas 
uma disciplina no semestre, ou ter matrícula sem disciplina, conforme previsto no art. 10 da Resolução nº 005/2014 – 
CONSEPE, para esta situação específica (matrícula sem disciplina), solicitar via secretaria. 
Limite Máximo: Depende da matriz curricular, onde o Siga bloqueia automaticamente o limite máximo de créditos, 
assim caso o acadêmico queira realizar disciplinas além do permitido, deverá solicitar via requerimento na 
secretaria de 22 a 23 de fevereiro. 
 

Curso Limite Máx 

Biblioteconomia 28 

Geografia Bacharelado 30 

Geografia Licenciatura 32 

História Bacharelado 30 

História Licenciatura 35 

Pedagogia 34 

http://www.faed.udesc.br/
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/229/005_2014_cpe.pdf
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/229/005_2014_cpe.pdf
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TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 
 

Período para requerer: Das matrículas de veteranos até o dia 29 de fevereiro (segunda) 

 Para alunos regulares, ou seja, que estejam aptos à matrícula (durante o período 
de matrículas) e matriculados após dia 23 de fevereiro. 

 Sem taxas  
 On-line por requerimento no SIGA ou; 
 Pessoalmente ou por representante legal na Secretaria (mediante procuração com 

assinatura autenticada em cartório), 

 Vedado aos calouros. 
 

 

DISPENSA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Período para requerer: Das matrículas de veteranos o dia 29 de fevereiro (segunda) 

 Requerer pessoalmente ou por representante legal (procuração simples, com reconhecimento 
da assinatura em cartório) na Secretaria. 
A dispensa da Educação Física Curricular será permitida nos casos comprovados de:  

1 – Prole (no caso da acadêmica) 
2 - Atividade Profissional (não pode ser estágio) igual ou superior a 6 horas (necessário carteira de 

trabalho assinada) 
3 - Idade acima de 30 anos 
4 - Aluno que presta serviço militar ou que, em outra situação, comprove estar obrigado à prática de 

educação física na organização militar em que serve, e 
5 - Incapacidade Física (confirmada pela Perícia do CEFID).  
 

http://www.faed.udesc.br/
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CANCELAMENTO DE DISCIPLINA 
 

Período para requerer: Até dia 29 de fevereiro (segunda) 
 Requerer pessoalmente ou por representante legal (procuração simples, com reconhecimento 

da assinatura em cartório) na Secretaria. 
 

DISCIPLINA ISOLADA 
 

Período para requerer: 03 de março (quinta) – Na secretaria de Ensino de Graduação 
 

 Requerer pessoalmente ou por representante legal (procuração simples, com reconhecimento da assinatura 
em cartório) na Secretaria. 

 Considera-se disciplina Isolada aquela que é de outra Grade Curricular com relação àquela que pertence o aluno, 
ou aquela disciplina oferecida para alunos visitantes (da comunidade ou de outra I.E.S.) 

 Aos alunos da própria FAED, a solicitação de Disciplina Isolada poderá ser realizada durante os ajustes de 
matrícula; 

 Limite de Disciplinas Isoladas a serem requeridas é de até 2 disciplinas;  

 A vaga na disciplina é de quem requerê-la primeiro;  

 Ao aluno da Comunidade exige-se 2º grau completo (comprovar no ato da solicitação de matrícula); 

 Ao aluno de outra I.E.S. exige-se comprovante de matrícula (comprovar no ato da solicitação de matrícula); 

 As disciplinas de 1ª fase dos cursos não oferecem vaga disciplina isolada. 

 As disciplinas com pré-requisitos exigem comprovação do requisito e será analisada pela chefia do departamento e 
terão matrícula realizada a posteriori. 

 Os horários das disciplinas estarão/estão disponíveis no site do departamento do curso. 

VALIDAÇÃO DE DISCIPLINA 

 Requerer pessoalmente ou por representante legal (procuração simples, com reconhecimento da 
assinatura em cartório) na Secretaria. 
 

 A solicitação pode ser feita a qualquer tempo. 

http://www.faed.udesc.br/
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ORIENTAÇÕES FINAIS 

 Todos os prazos do Calendário Acadêmico serão respeitados, bem como as Resoluções, 
Regimento Geral e Estatuto da UDESC; 

 Casos omissos deverão ser requeridos na Secretaria de Ensino da Graduação, formalmente, 
onde os mesmos serão encaminhados para deliberação do Colegiado de Ensino do respectivo 
Curso; 

 Problemas com notas/médias - tem resolução própria que determina prazos e condições para 
requerimento; (informar-se no portal da FAED, no link da Secretaria de Ensino - Legislação); 

 Prorrogação de prazo para conclusão de curso deve ser requerida na Secretaria, assim que o 
aluno entender que não terá tempo hábil para concluir o Curso no prazo máximo exigido (não são 

contabilizados os trancamentos, abandonos e semestre com matrícula suspensa – no histórico escolar o aluno pode consultar 
qual o ano/semestre máximo para sua integralização curricular). 

 O aluno que não tenha nenhuma disciplina para matricular, isto é, ao acessar o SIGA, não 
aparecer nenhuma disciplina para matrícula, deve aguardar o período de ajustes 19 a 21 de 
fevereiro (verificar o relatório de aptidão) caso o problema persista, encaminhar-se a 
Secretaria para verificação e regularização da sua situação durante o período de ajuste de 
matriculas 22 a 23 de fevereiro; 

Secretaria de Ensino de Graduação da FAED 
Dezembro/2015 

 

INÍCIO DAS AULAS – 2016/1 

22 de fevereiro – Segunda Feira 

http://www.faed.udesc.br/
http://www.faed.udesc.br/?id=229

