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INFORMATIVO MATRÍCULA RETORNOS DE DIPLOMADOS – 2018/1 
 

A matrícula dos candidatos aptos à matrícula ocorrerá nos dias 23 e 26 de fevereiro das 09:00 

as 18:00 na Secretaria de Ensino da Graduação, sala 224, 2º andar. 

Caso o candidato aprovado não possa comparecer, poderá enviar representante com procuração 

simples onde conste a carteira de identidade do outorgado (devendo confirmar a autenticidade da 

assinatura em cartório). 

Neste primeiro semestre os candidatos terão garantia de matrícula apenas nas disciplinas onde 

houver vaga. 

Referente às validações, estas não são automáticas, sendo necessário que o acadêmico preencha 

formulário na secretaria, e anexe os documentos comprobatórios (histórico original e planos de ensinos 

carimbados e assinados, sendo que para a devida validação a(s) disciplina(s) de origem deve(m) 

contemplar 75% do conteúdo e da carga horária da disciplina da FAED – Resolução nº 016/2014 - 

CONSEPE). 

Os candidatos aptos à matrícula na modalidade RETORNO DE DIPLOMADO deverão 

apresentar os seguintes documentos no ato da matrícula: 

 Cópia do título de Eleitor; 
 

 Cópia do comprovante de votação da ultima eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
 

 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
 

 Cópia do Certificado de Reservista (no caso de candidatos do sexo masculino); 
 

 Cópia do comprovante de vacinação contra a Rubéola (Candidatas do sexo feminino 
com menos de 40 anos); 
 

 Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente, ou firmar declaração 
(formulário disponível na secretaria no ato da matrícula) com informações da instituição e 
localidade de conclusão do Ensino Médio ou equivalente. 

 

As aulas iniciam no dia 19 de fevereiro, porém somente após realizar a matrícula o 

acadêmico estará apto a frequentar as aulas. 

Contatos: 

Secretaria de Ensino de Graduação da FAED: 3664-8503/8530/8569/8570 – secretaria.faed@udesc.br 

Departamento de Biblioteconomia: 3664-8513 – bi.faed@udesc.br 

Departamento de Geografia: 3664-8537 – degeo.faed@gmail.com 

Departamento de História: 3664-8515 – his.faed@udesc.br 

Departamento de Pedagogia: 3664-8522 – departamento.faed@udesc.br  
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