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QUINTA CHAMADA DO EDITAL DE SELEÇÃO E MATRICULA Nº 02/2010-UDESC 

 

O Diretor Geral do Centro de Educação a Distância - CEAD da Universidade do Estado de Santa Catarina 

– UDESC – Prof. Dr. Estevão Roberto Ribeiro, no uso de suas atribuições considerando o disposto no 

Estatuto da UDESC, e o previsto no Regimento Geral da UDESC, atendendo ao Edital de Seleção e 

Matrícula No 02/2010 no item 8.5, está aberta a Quinta Chamada para efetivação da Matrícula no Curso 

de Pedagogia, na modalidade a distância a ser oferecido pelo Centro de Educação a Distância - CEAD no 

âmbito da Universidade Aberta do Brasil – UAB, com vistas ao atendimento do Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica, instituído pelo Ministério da Educação – MEC (Termo de 

Adesão nº 63/2009). 

  

Os candidatos relacionados abaixo estão convocados a comparecerem no local, data e horário 

previamente estabelecido para efetivar a entrega de documentação relativa à matrícula:  

1- QUADRO GERAL DAS VAGAS DA QUINTA CHAMADA: 

Polo de Seleção Classificação Candidato 

Florianópolis 84  KIMELLE SILVA BARRETO 

Florianópolis 85  EDIANA CASTILHO CANCIAN 

Florianópolis 86  DEISE DA SILVA CARLOS FALCONI 
 

2- LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA A EFETIVAÇÃO DAS MATRÍCULAS:  

Local: CEAD - Centro de Educação a Distância/UDESC  

SECEG - Secretaria de Ensino de Graduação do CEAD  

Avenida Madre Benvenuta, 2007  

Bairro Itacorubi, Florianópolis  

CEP 88.035-001  

Data: 18/08/2011  

Horários: das 08h às 11h  

 

3. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:  

No ato da matrícula, o candidato classificado ou seu procurador legalmente constituído – através de 

instrumento particular de procuração, deverá apresentar os seguintes documentos:  

a) Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio (duas cópias autenticadas);  

b) Histórico escolar do Ensino Médio (original e uma cópia autenticada);  

c) Título de eleitor (uma cópia);  

d) Certidão de nascimento ou de casamento (duas cópias);  

e) Certificado de alistamento militar ou Certificado de reservista, no caso de alunos do sexo masculino 

(uma cópia);  

f) CPF (uma cópia – frete e verso);  

g) Carteira de identidade (duas cópias);  

h) 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);  
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i) Duas fotos 3x4 (recentes);  

j) Cópia autenticada do comprovante de residência;  

l) 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.  

 

4. Os documentos referentes à conclusão do ensino médio ou equivalente, ou terceiro grau ou 

equivalente; os 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.  

 

5. A falta de um dos documentos anteriormente relacionados implicará a não efetivação da matrícula do 

candidato, nem lhe sendo facultada a matrícula condicional.  

 

6. O candidato classificado que não comparecer pessoalmente, ou não constituir procurador para efetuar 

a matrícula inicial na data estabelecida, perderá o direito a sua vaga e será substituído pelo candidato 

imediatamente subseqüente na lista de classificação.  

 

7. O candidato que, a época da matrícula, não comprovar a conclusão do ensino médio, de acordo com o 

Inciso II do Art. 44 da LDB n° 9.394, de 1996, perderá o direito à vaga, mesmo que seu nome conste na 

relação dos candidatos classificados.  

 

8. Caso não haja preenchimento das vagas oferecidas no período da matrícula instituído nesse Edital, 

caberá à Universidade do Estado de Santa Catarina proceder a novas chamadas, obedecendo à ordem 

de classificação dos candidatos, mediante convocação e publicação na internet, no site 

www.cead.udesc.br  

  

9. Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o candidato que, comprovadamente, 

para realizar o Processo Seletivo tiver usado documentos e/ou informações falsas ou outros meios 

ilícitos.  

 

Florianópolis, 17 de agosto de 2011. 

 

Prof. Dr. Estevão Roberto Ribeiro 

Diretor Geral do CEAD - Centro de Educação a Distância  

http://www.cead.udesc.br/

