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EDITAL N° 003/2014

Fixa normas e datas para matricula do Curso de
Engenharia de Petr61eo do Centro de Educacao
Superior da Foz do Itajai - CESFI.

A Diretora Geral do Centro de Educa<;:aoSuperior da Foz do Itajai - CESFI, da Universidade do
Estado de Santa Catarina - UDESC, no uso de suas atribui<;:oes,com base no Regimento Geral
da UDESC e Calendario Academico, considerando as matriculas para 0 2° semestre de 2014,

RESOLVE:

Art. 1° Estabelecer que a matricula obedecera 0 ranking estabelecido no SIGA e devera ser
efetivada atraves da internet diretamente no endere<;:oeletr6nico: www.siga.udesc.br

Art. 2° Estabelecer os seguintes dias e horarios para matricula do Curso de
Engenharia de Petr6leo: Inicio as 08h do dia 16/07/2014 e termino as 24h do dia
21/07/2014.

Art. 3° Estabelecer que a ordena<;:aopara matricula estara a disposi<;:aodos interessados a
partir das 08h do dia 14/07/2014 (quarta-feira), juntamente com os Boletins e Grade
de Aptidao (PUDESC-44) no seguinte endere<;:oeletr6nico: www.siqa.udesc.br.

Art. 4° Estabelecer que os horarios e a rela<;:ao das disciplinas oferecidas, com os
respectivos pre-requisitos, estarao disponibilizados no endere<;:o eletr6nico do
www.siga.udesc.br.

Art. 5° Estabelecer que, para realiza<;:aoda matricula, e indispensavel que 0 academico
esteja em situa<;:aoregularizada com a Biblioteca.

Art. 6° Lembrar os period os de ajustes de matricula, conforme segue:
24 a 29/07/2014 - Periodo para ajustes de matricula on-line pelos academicos
30 e 31/07/2014 - Periodo para solicita<;:aopelos academicos de ajuste de matricula
via Secretaria de Ensino de Gradua<;:ao/Departamento do Curso.

Art. 7° Estabelecer que 0 Coordenador do Curso podera proceder, quando necessario, as
altera<;:oesde turmas nas matriculas concedidas. Desta forma, assegura-se ao aluno
ja matriculado 0 direito a vaga na disciplina, mas nao necessaria mente a vaga na aula
pratica escolhida.

Art. 8° Estabelecer a data de 31 de julho de 2014 (quinta-feira), como ultimo prazo para a
apresenta<;:aode requerimentos dirigidos ao Departamento ou Colegiado de Ensino
referentes a problemas inerentes a matricula.

Art. go Publique-se para conhecimento dos interessados.

Balneario Camboriu, 25 de junho de 2014.
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