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PORTARIA COVEST Nº 010 de 12/09/2017 
 
 
 

A Coordenadora de Vestibulares e Concursos da Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC, no uso de no uso de suas atribuições que lhe 
confere o Edital 001/2017 do Vestibular UDESC 2017 – Cursos na modalidade a Distância/EaD.  
 
RESOLVE: 
  
Art. 1º - Homologar o resultado da análise dos documentos encaminhados para matrícula da última chamada do Vestibular UDESC 2017 – dos 
Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Informática e Pedagogia na modalidade a Distância/EaD, dos candidatos abaixo relacionados, 
face ao Item 16.5.1: 
 

Quota Nome Inscrição Curso Polo 
Resultado da matrícula, conforme Edital 001/2017 do 

Vestibular UDESC 2017, itens 16.5.1, 16.6, 16.7. 

NAO 
OPTANTE MICHELE TOMASI 32991 

Pedagogia 
(Licenciatura) Balneário Piçarras MATRICULADA 

NAO 
OPTANTE 

VALDEIA LUCIA MUELLER 
REICHERT 32341 

Pedagogia 
(Licenciatura) Jaraguá do Sul MATRICULADA 

NAO 
OPTANTE MARILENE DE OLIVEIRA 32120 

Pedagogia 
(Licenciatura) Jaraguá do Sul 

ELIMINADA: não entregou requerimento e documentos no prazo 
estabelecido. 

NAO 
OPTANTE DAIANE KOMAN 33574 

Pedagogia 
(Licenciatura) Jaraguá do Sul MATRICULADA 

 
 
Art. 2º - Em conformidade com o Edital nº 001/2017, item 16.6 o candidato que não apresentar a documentação exigida, no item 16.5.1 para matrícula 
ou não efetuar a matrícula no prazo estabelecido perderá o direito à vaga e, de acordo com o item 16.7 “O candidato classificado que optou em 
concorrer por Vagas Prioritárias – vagas destinadas, prioritariamente aos candidatos que ocupam cargo ou função de professor(a) na Educação 
Básica das redes pública estadual e/ou municipal de ensino e/ou profissionais da educação que atuam na Educação Básica das redes pública estadual 
e/ou municipal de ensino e que já tenham concluído o Ensino Médio (curso de 2º Grau ou equivalente), que não comprovar condição para efetivação 
da matrícula, será desclassificado, perdendo o direito a vaga (item 16.5.1, alínea “l”).”  
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Art. 3º - De acordo com o Edital nº 001/2017, item 16.8 “Os documentos dos candidatos cuja matrícula não tenha sido deferida, ficarão disponíveis 
para retirada nas respectivas Secretarias de Ensino de Graduação, conforme endereço constante do item 16.5. alínea “e” por um período de 60 dias, 
a contar da divulgação do resultado final da última chamada de matrícula do Concurso Vestibular EaD – UDESC/2017. Após esse período os 
documentos serão descartados. ”  
 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor a partir desta data.  
 
 
 
Florianópolis, 12 de setembro de 2017  
 
 
Coordenação de Vestibulares e Concursos /UDESC  
Secretaria de Ensino de Graduação do Centro de Educação a Distância/CEAD-UDESC 


