
 

 

SECRETARIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – CEART/UDESC 

 

Calendário Acadêmico 

 

O Calendário Acadêmico estabelece informações relativas ao período das atividades 

escolares, datas, prazos, eventos e solenidades. É a partir dele que os alunos e 

professores devem orientar-se para administrar as atividades acadêmicas. Está 

publicado na página da UDESC e na página do CEART. 

O início das aulas será dia 20 de fevereiro de 2017. 

 

Matrícula dos Calouros 

A matrícula dos calouros é realizada diretamente na Secretaria de Ensino de 

Graduação. Em 2017/1 a matrícula será nos dias 09 e 10 de fevereiro, no horário 

das 08h às 12h e das 13h às 18h. De acordo com o Edital Nº 002/2016, no ato da 

matrícula, o candidato, ou seu procurador legalmente constituído deverá 

apresentar os documentos:  

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

cartório ou original e uma cópia); ou 

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 em cartório ou original e uma cópia); ou 

Certificação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, desde que atendam 

rigorosamente as determinações da Portaria MEC nº 10, de 23 de maio de 2012 e 

da Portaria INEP nº 179, de 28 de abril de 2014 e alterações (uma cópia autenticada 

em cartório ou original e uma cópia); ou 



 

 

Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Superior (uma cópia autenticada em 

cartório ou orignal e uma cópia); 

b) Histórico escolar (uma cópia autenticada em cartório ou orignal e uma cópia); 

c) comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral (uma 

cópia); 

d) Título de eleitor (uma cópia); 

e) Certidão de nascimento ou de casamento (uma cópia); 

f) Certificado de alistamento militar ou Certificado de reservista, no caso de alunos 

do sexo masculino (uma cópia); 

g) CPF (uma cópia); 

h) Carteira de identidade (uma cópia); 

i) Comprovante de residência (uma cópia); 

j) 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 em cartório ou orignal e uma cópia); 

k) Uma foto 3x4 (recente); 

l) Declaração negativa de matrícula simultânea;  

m) Para o optante pelo Programa de Ações Afirmativas, nos termos do item 1.3, 

alínea “a” 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 em cartório ou orignal e uma cópia); 

n) 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. 

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 a matrícula. 

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. 

 

 

Matrícula dos Veteranos 

 

É realizada no período de 09 a 12 de fevereiro de acordo com os critérios de 

ordenação/ranqueamento pela internet. A não efetivação desta, no prazo 

estabelecido, caracterizará abandono de curso. Após a matrícula, é permitido ao 

acadêmico os ajustes necessários (ver calendário acadêmico).  

 

 

Matrícula dos Transferidos/Retornos e Reingressos 

 

É realizada no período de 23 e 24 de fevereiro na Secretaria de Ensino de 

Graduação em disciplinas que possuir vagas. Para os transferidos, o atestado de 

vaga poderá ser retirado a partir do dia 01 de fevereiro. 

 

 

Trancamento de Matrícula 

 

O aluno pode solicitar trancamento de matrícula se estiver impedido de cursar o 

semestre desde que obedeça aos prazos estabelecidos no calendário 

acadêmico.  Pode solicitar até 4 (quatro) semestres de trancamentos simultâneos ou 

alternados. No entanto, deve ficar atento ao período que expira o trancamento, pois 

há obrigatoriedade de fazer sua matrícula junto com os veteranos de acordo com o 

calendário acadêmico vigente sob pena de perder a vaga (abandono de curso). 

 

 

Dispensa e Validação de Disciplina 

 

A dispensa deverá ser requerida quando o aluno, por lei ou por regulamentação 

interna da UDESC, fica desobrigado a cursar a disciplina. Já a validação é possível 

ao acadêmico que já tenha cursado a disciplina em outra instituição de nível superior 



 

 

e queira validá-la em sua nova grade curricular. Em ambos os casos, os prazos 

previstos pelo Calendário Acadêmico devem ser respeitados. 

 

 

Suficiência 

 

É permitida a realização de provas de suficiência ao aluno com extraordinário 

aproveitamento nos estudos. Cada curso definirá as disciplinas passíveis de 

aplicação das suficiências. Os interessados devem inscrever-se na Secretaria 

Acadêmica no período de 13 e 14 de fevereiro. 

 

Freqüência 

 

A frequência mínima e obrigatória por disciplina é de 75% das aulas dadas. A partir 

de 2014/2 os alunos que reprovarem por frequência duas vezes na mesma 

disciplina, consecutivas ou não, perderá o vínculo com a instituição.  

 

Diploma  

 

Para retirada do diploma o interessado deverá vir pessoalmente ou solicitar através 

de procuração simples. Lembrar que o diploma precisa ser assinado somente com 

caneta preta.  

 

 

 

 

 

 


