
Conforme estabelecido pelo Calendário 
Acadêmico CEAD 2017 (disponível no 
site do CEAD ou no endereço), as matrícu-
las dos alunos veteranos para o semestre 
2017/1 serão realizadas entre os dias 9 e 12 
de fevereiro de 2017.
O procedimento de matrícula será efetuado
através do Sistema Acadêmico SIGA, por-
tanto, alunos que porventura não tenham 
senha de acesso devem solicitá-la aces-
sando www.siga.udesc.br e clicando no link 
“Não tem ou esqueceu sua senha”.

Após acessar o sistema com seu número de
matrícula e senha, basta acessar o link “Re-
matrícula CEAD” no menu e confirmar sua 
matrícula. 
É importante frisar que a rematrícula é obri-
gatória para todos os alunos que tenham in-
teresse em continuar frequentando o Curso 
de Pedagogia a Distância.
Os alunos que não realizarem o procedi-
mento de matrícula dentro dos prazos pre-
vistos no Calendário Acadêmico CEAD 2017 
ficarão em situação de abandono de curso.

Matrículas para o semestre 2017/1
terão início em 9 de fevereiro 

Matrícula nas disciplinas na modalidade 
de Tutoria Virtual estará disponível 
no período de Ajuste de Matrícula
As matrículas nas disciplinas na modalidade 
de Tutoria Virtual (dependência) estará dis-
ponível no período de Ajuste de Matrícula 
on-line que, conforme previsto no Calendá-
rio Acadêmico 2017, será realizado do dia 
18 ao dia 20 de fevereiro de 2017.
As regras para o pedido de matrícula nesta 
modalidade são definidas pela Resolução 
CONCEAD Nº 007/2016, que pode ser con-
sultada em https://goo.gl/jwPeu6.
A Resolução, entre outras coisas, define 
que a oferta das disciplinas se dará pela 
seguinte lógica: no 1º semestre letivo do 
ano serão oferecidas as disciplinas da 2ª, 
4ª, 6ª e 8ª fase; e no 2º semestre letivo, 
as disciplinas da 1ª, 3ª, 5ª e 7ª fase. A ofer-

ta das disciplinas, porém, é condicionada à 
existência de pelo menos 10 alunos matri-
culados.
A matrícula nas disciplinas em Tutoria Vir-
tual deverá observar o limite máximo de 
créditos que o aluno pode cursar em cada 
semestre, definido pelo artigo 5º da Reso-
lução Nº17/2005 – CONSEPE. No Curso de 
Pedagogia, este limite é de 28 crédi-
tos por semestre.
Também não será permitida a matrícu-
la em disciplina no formato Tutoria Virtual 
(TUT) em fases maiores do que aquelas em 
que o acadêmico está vinculado, não sendo 
permitida a matrícula para adiantamento de 
disciplinas da matriz curricular.

Conheça o 
Calendário Acadêmico 
2017 - UDESC
Fique atento ao Calendário Acadêmico 2017 
da Universidade do Estado de Santa Catarina. 
É lá que você confere as datas de matrícula, 
do início do semestre letivo, feriados, pontos 
facultativos e todas as demais datas relevan-
tes para a sua vida acadêmica.
O calendário está disponível no site do 
CEAD (www.cead.udesc.br).

Atividades 
complementares
Conforme previsto no projeto do Curso de 
Pedagogia, para poder obter a outorga de 
grau é necessário cumprir, além da carga 
horária de disciplinas do curso, a carga ho-
rária de atividades complementares.
São necessárias 270 horas de atividades, 
o que equivale a 15 créditos. Para saber 
quantas e quais atividades podem ser rea-
lizadas, basta consultar a tabela presente 
na Resolução Nº 026/2012 do CONSEPE, 
que já traz o número máximo de créditos 
que podem ser validados com cada uma 
das diversas modalidades de atividades. A 
Resolução pode ser acessada na página 
da Secretaria de Ensino de Graduação 
no site do CEAD, ou clicando aqui.
Consulte também o Boletim Acadêmico 
do CEAD Nº 5, que trata destas atividades, 
clicando aqui.

Expediente da 
Secretaria de Ensino de 
Graduação 
em Janeiro de 2017
Informamos que a Secretaria de Ensino de 
Graduação do CEAD estará em férias cole-
tivas no período a partir de 22 de dezembro 
de 2016.
O atendimento será retomado no dia 23 de 
janeiro de 2017.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria de Ensino de Graduação
Caso você tenha problemas durante o procedimento de rematrícula, solicitação de disciplinas na modalidade de Tutoria Virtual, ou qualquer 
outra questão, entre em contato com a equipe da Secretaria de Ensino de Graduação pelo telefone (48) 3664-8402, ou pelo e-mail seceg.
cead@gmail.com.

Alunos com duas reprovações por frequência na 
mesma disciplina perderão vínculo com o curso
Conforme o texto da Resolução Nº 05/2014 
do CONSEPE, os alunos que reprovarem por 
frequência insuficiente por mais de uma vez 
na mesma disciplina perderão o vínculo com 
a Udesc.  

É recomendado que todos os alunos acessem 
o seu Dossiê no SIGA, clicando no link Dossiê 
do menu, verifiquem se há alguma disciplina com 
reprovação por frequência e atentem para não 
repetir a reprovação nos próximos semestres.
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