
Processo Seletivo para ingresso no Curso de 
Especialização em Gestão Pública - Edital 01 CAD/EAD/UFSC 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA AS MATRÍCULAS 
 
 

A COMISSÃO ORGANIZADORA do Processo Seletivo para ingresso no 

Curso de Especialização em Gestão Pública - EDITAL 01 CAD/EAD/UFSC, no 

uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, os 

procedimentos para as matrículas conforme informado no EDITAL 01 

CAD/EAD/UFSC: 

 

1  - Os candidatos cuja classificação final estiver dentro do limite de vagas em cada polo 
(50) deverão efetuar a matrícula no polo para o qual se inscreveram conforme datas, 
horário e local abaixo: 

 
CANOINHAS - 8, 9 e 13 de setembro de 2011 
Horário: das 13h às 17h e das 18h às 22h. 
Colégio de Educação Básica Santa Cruz  
Rua Bernardo Olsen, 400 
Centro (duas quadras da UNC) 
Canoinhas – SC 
CEP: 89 460-000 
Coordenadora do Polo: Sonia Sacheti 
(47) 3622 6310 (polo) 
(47) 9104 8142 
soniasacheti@gmail.com 
 

CRICIÚMA CEDUP - 8, 9 e 12 de setembro de 2011 
Horário: Dias 8 e 9/09/11: das 14h às 22h 
               Dia 12/09/11: das 19h às 22h. 
Centro Educacional Profissionalizante Abílio Paulo CEDUP 
Av. Universitária, 345 
Bairro Universitário 
Criciúma – SC 
Coordenador: Julio César Viana 
(48) 3478 1248 (polo) 
(48) 9978 2390 ou 99931415 
julio@ead.ufsc.br/maristela@ead.ufsc.br 
 

FLORIANÓPOLIS - 8, 9 e 12 de setembro de 2011 
Horário: das 8h às 21h30min 
 Rua Ferreira Lima, 82 



Centro 
Florianópolis 
CEP 88015-420 
Coordenadora: Celina Carneiro 
(48) 2106-5910 (polo) 
carneiro.celina@gmail.com 
 

SÃO FRANCISCO DE PAULA - 8, 9 e 12 de setembro de 2011 
Horário: das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 21h30min 
Prefeitura de São Francisco de Paula/RS 
Rua Manoel Vicente Ferreira, 329 
Centro São Francisco de Paula – RS 
Cep: 95400-000 
Coordenadora: Maria Lúcia da Silva Teixeira 
(54) 3244-1665 
 (54) 91095828 
uabcaedsfp@gmail.com  
 
2 -  No ato da matrícula, o candidato deverá entregar a seguinte documentação: 

 Cópia autenticada do documento de identidade  

 Cópia autenticada do Título de Eleitor se for maior de 18 anos 

 Cópia autenticada do documento comprobatório de estar em dia com as 
obrigações militares (sexo masculino) 

 Cópia autenticada do diploma ou certidão de conclusão do ensino superior 

 Histórico escolar original ou cópia autenticada (contendo o nome da entidade 
mantenedora, o número do decreto do reconhecimento do curso); 

 Visto temporário ou permanente emitido pela Polícia Federal, quando se tratar 
de estudante estrangeiro. 

 
3 - As fotocópias dos documentos entregues no momento da matrícula não serão 
devolvidos em hipótese alguma. 
 
4 - A falta de um dos documentos anteriormente relacionados implicará a não efetivação 
da matrícula, não cabendo recurso, nem lhe sendo facultada a matrícula condicional. 
 
5 - O candidato classificado no Processo Seletivo deverá matricular-se no conjunto de 
disciplinas que compõem o primeiro período do curso. 
 
6 - O candidato classificado que não comparecer pessoalmente ou não constituir 
procurador para efetuar a matrícula inicial no prazo estabelecido, perderá o direito à sua 
vaga e será substituído pelo candidato imediatamente subsequente na lista de 
classificação. 
 
7 - As aulas terão início no dia 22 de outubro de 2011 devendo todos os alunos 
matriculados comparecerem ao Polo para o qual se inscreveram. 


