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APRESENTAÇÃO

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) conta mais uma vez com o Ves-
tibular de Inverno, que em 2013 oferece a você 34 cursos de graduação gratuitos e 
de qualidade, oferecidos em 10 centros de ensino, distribuídos nas regiões de Santa 
Catarina.

A Udesc tem como missão a excelência acadêmica. Os professores são altamente 
capacitados. A instituição tem em seu quadro de docentes 92% com Mestrado e Dou-
torado, e 7% com Pós-Doutorado. A universidade conta com bibliotecas e materiais 
atualizados em todas as unidades de ensino, além de salas de aulas e laboratórios 
equipados.

O estudante da Udesc pode participar de mais de 500 ações de extensão voltadas 
às comunidades onde ela está presente, como também participar de um dos 141 
grupos de pesquisa, além de diversas atividades realizadas para toda a comunidade 
acadêmica, como os Jogos de Integração dos Acadêmicos. 

O estudante é a razão primeira do trabalho e da dedicação da Udesc. Realize o 
sonho de estudar em uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Venha para 
a Udesc!
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PROGRAMA DE AÇÕES AFIRMATIVAS

SISTEMA DE COTAS

A Udesc conta com o Programa de Ações Afirmativas, no qual está inserido o sistema 
de cotas no Vestibular. São 30% de vagas reservadas em cada curso, e distribuídas 
da seguinte forma:

I - 20% para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e 
médio em instituições públicas de ensino;

II - 10% para candidatos negros, entendidos como pessoas que possuem fenótipos 
que os caracterizam na sociedade como pertencentes ao grupo racial negro.

AUXÍLIO-PERMANÊNCIA

O Programa de Auxílio Permanência Estudantil (Prape) visa propiciar auxílio financei-
ro aos alunos regularmente matriculados e/ou conveniados nos cursos de graduação, 
classificados como em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para a perma-
nência na universidade.

O ingresso na Udesc via Sisu, ou seja, utilizando as notas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), só inicia a partir do próximo Vestibular (Verão 2014). Serão 
25% de vagas reservadas apenas nos Vestibulares de Verão.

ENEM SÓ EM 2014
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CAMPUS I – GRANDE FLORIANÓPOLIS

CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
E SOCIOECONÔMICAS - ESAG
ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO)
Local: Florianópolis | Duração: 8 semestres (4 anos)
Vagas: 80 | Período: vespertino ou noturno

Forma profissionais fundamentados nos mais modernos quadros teóricos e técnicos do campo da 
Administração, aptos a atuar como agentes de mudança e de transformação social, com responsa-
bilidade social e entendimento do ambiente que os cerca, motivados e habilitados para trabalhar 
em equipe, capazes de criar e ampliar oportunidades de forma consciente.
 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (BACHARELADO)
Local: Florianópolis | Duração: 8 semestres (4 anos)
Vagas: 50 | Período: matutino

Forma profissionais aptos a promover a coprodução de serviços públicos e a gestão de seus siste-
mas, seja em órgãos públicos, organizações do terceiro setor ou empresas privadas comprometidas 
com ações de responsabilidade social, capazes de articular as demandas da sociedade e promover 
o bem comum.
 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO)
Local: Florianópolis | Duração: 8 semestres (4 anos)
Vagas: 40 | Período: matutino

Forma profissionais dotados de conhecimentos sólidos que os capacitam para a prática profissional, 
em uma formação que os habilitem a resolver problemas com autonomia e segurança, seja no setor 
privado ou público, capazes de formular análises de problemas econômicos e políticas de estímulo.

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
E DA EDUCAÇÃO - FAED
HISTÓRIA (LICENCIATURA)
Local: Florianópolis | Duração: 8 semestres (4 anos)
Vagas: 40 | Período: noturno

Forma profissionais capacitados ao exercício do trabalho do historiador, ao desenvolvimento de 
pesquisas na área e ao exercício do magistério.
 
PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
Local: Florianópolis | Duração: 8 semestres (4 anos)
Vagas: 40 | Período: matutino
Forma profissionais em educação para atuar nas redes públicas (municipal, estadual e federal) e 
privadas de ensino.
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CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE - CEFID
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
Local: Florianópolis | Duração: 8 semestres (4 anos)
Vagas: 30 | Período: noturno

O curso de Licenciatura em Educação Física forma professores da disciplina para atuação na edu-
cação infantil, ensino fundamental e médio, educação especial e de jovens e adultos. As aulas são 
noturnas, mas os estágios curriculares, a partir do terceiro ano de curso, são realizados pela manhã 
e à tarde. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO)
Local: Florianópolis | Duração: 8 semestres (4 anos)
Vagas: 30 | Período: matutino

O curso de Bacharelado em Educação Física forma profissionais para a prestação de serviços nas 
áreas de atividade física e desportiva, exceto professores da educação básica (formação da Licen-
ciatura). As aulas são matutinas, mas os estágios curriculares, a partir o terceiro ano de curso, são 
realizados à tarde ou à noite.

FISIOTERAPIA (BACHARELADO)
Local: Florianópolis | Duração: 10 semestres (5 anos)
Vagas: 30 | Período: matutino e vespertino (integral)

O fisioterapeuta atua na prevenção e correção de problemas relacionados ao movimento humano 
e suas funções. Pode trabalhar como profissional liberal ou em locais como hospitais, clínicas, spas, 
centros de reabilitação, clubes esportivos e postos de saúde. O curso conta com o suporte da Clínica 
Escola de Fisioterapia da Udesc.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS - CCT
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
Local: Joinville | Duração: 8 semestres (4 anos)
Vagas: 40 | Período: matutino e vespertino (integral)

Forma profissionais na área de informática para efetuar a análise, planejamento, projeto, execução, 
supervisionamento e gerenciamento de sistemas computacionais nos aspectos de hardware e softwa-
re, com ênfase neste último, visando atender às necessidades de mercado.

ENGENHARIA CIVIL (BACHARELADO)
Local: Joinville | Duração: 10 semestres (5 anos)
Vagas: 50 | Período: matutino e vespertino (integral)

Forma profissionais capazes de oferecer soluções aos problemas identificados em diversas áreas, 
como construção civil, estruturas, geotecnia, engenharia hidráulica e infraestrutura de transporte, 
bem como na área de desenvolvimento urbano e regional, com a proposta de se criar duas ênfases: 
engenharia urbana e sustentabilidade na engenharia civil.

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS (BACHARELADO)
Local: Joinville | Duração: 10 semestres (5 anos)
Vagas: 40 | Período: noturno

CAMPUS II – NORTE CATARINENSE
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Forma profissionais para atuação na área da gestão de empresas, de órgãos e instituições públicas 
e privadas. Empreendedores, comprometidos com a realidade da transformação da economia, 
conscientes das mudanças estruturais induzidas pela globalização, com forte formação científica e 
tecnológica, além da formação humanística fundamental, assegurando a perfeita integração destes 
profissionais dentro do sistema “Ambiente-Tecnologia-Organização”.

ENGENHARIA ELÉTRICA (BACHARELADO) 
Local: Joinville | Duração: 10 semestres (5 anos)
Vagas: 40 | Período: matutino e vespertino (integral)

Forma profissionais capazes de dominar a tecnologia elétrica e eletrônica, projetar equipamentos, 
supervisionar a construção e funcionamento, atuar em empresas de telecomunicação, de geração 
e distribuição de energia, indústrias de materiais eletroeletrônicos e de informática, consultoria e 
serviços públicos.

ENGENHARIA MECÂNICA (BACHARELADO)
Local: Joinville | Duração: 10 semestres (5 anos)
Vagas: 40 | Período: matutino e vespertino (integral)

Forma profissionais aptos a atuar nas áreas de processos de fabricação, máquinas, instalações 
industriais e mecânicas, sistemas térmicos, desenvolvimento de materiais e serviços afins e correlatos.

FÍSICA (LICENCIATURA)
Local: Joinville | Duração: 8 semestres (4 anos)
Vagas: 40 | Período: matutino e vespertino (integral)

Forma profissionais capazes de compreender os fenômenos e os processos mecânicos, ópticos, 
termodinâmicos e eletromagnéticos sob os pontos de vista clássico e moderno, sua importância e 
aplicações na construção de materiais e equipamentos no desenvolvimento industrial e tecnológico 
e de atuar na educação básica nos processos de ensino e aprendizagem do conhecimento teórico 
e experimental da física.

MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
Local: Joinville | Duração: 7 semestres (3 anos e meio)
Vagas: 40 | Período: matutino
 
Forma e habilita professores de matemática com sólidos conhecimentos específicos e didático-peda-
gógicos para atuar no ensino fundamental e médio, capazes de se tornarem educadores competen-
tes, dotados de espírito crítico e criativo, com visão humanística, aptos a relacionar a matemática 
com outros segmentos da ciência e do ensino.

QUÍMICA (LICENCIATURA)
Local: Joinville | Duração: 8 semestres (4 anos)
Vagas: 40 | Período: matutino e vespertino (integral)

Forma e habilita professores de química, bem como profissionais para a atuação na indústria quími-
ca e em laboratórios de pesquisa.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (TECNÓLOGO)
Local: Joinville | Duração: 6 semestres (3 anos)
Vagas: 40 | Período: noturno

Forma profissionais aptos para planejar e orientar o processamento, o armazenamento, o acesso e 
a recuperação de informações, bem como planejar e implantar bancos de dados e redes de compu-
tadores e criar, adaptar e instalar programas para facilitar a consulta.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PLANALTO 
NORTE - CEPLAN
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (BACHARELADO)
Local: São Bento do Sul | Duração: 8 semestres (4 anos)
Vagas: 45 | Período: noturno

O curso visa a formação em temas que integram aspectos organizacionais sociais e tecnológicos 
relacionados com a gestão, o desenvolvimento e a utilização de tecnologia da informação nas 
organizações e na sociedade. 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - HABILITAÇÃO EM MECÂNICA (BACHARELADO)
Local: São Bento do Sul | Duração: 10 semestres (5 anos) 
Vagas: 35 | Período: vespertino e noturno (integral)

O curso tem o objetivo de formar profissionais capazes de conceber, desenvolver pesquisas, elabo-
rar projetos, desenvolver novas tecnologias, processos e sistemas, com ênfase na área industrial, que 
respeitem os princípios de sustentabilidade social, ambiental e econômica. 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS - CAV
AGRONOMIA (BACHARELADO)
Local: Lages | Duração: 10 semestres (5 anos) 
Vagas: 40 | Período: matutino e vespertino (integral)

Forma profissionais capazes de solucionar problemas e orientar o uso de técnicas modernas nas 
áreas das ciências tecnológicas, biológicas e humanas. Tem o objetivo de desenvolver capacida-
des para tornar as atividades agropecuárias economicamente viáveis, tecnicamente sustentáveis e 
socialmente justas. 

ENGENHARIA AMBIENTAL (BACHARELADO)
Local: Lages | Duração: 10 semestres (5 anos) 
Vagas: 40 | Período: matutino e vespertino (integral)

Forma profissionais com sólida formação científica e profissional. O objetivo do curso é capacitar o 
estudante à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de 
impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos. 

ENGENHARIA FLORESTAL (BACHARELADO)
Local: Lages | Duração: 10 semestres (5 anos) 
Vagas: 40 | Período: matutino e vespertino (integral)

O curso oferece sólida formação científica e profissional, possibilitando ao aluno absorver e desen-
volver tecnologia; competência científica e tecnológica que permita ao profissional uma atuação 
crítica e criativa na identificação e solução de problemas, levando em conta os aspectos políticos, 
econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética que atenda às demandas da sociedade. 

MEDICINA VETERINÁRIA (BACHARELADO)
Local: Lages | Duração: 10 semestres (5 anos)
Vagas: 40 | Período: matutino e vespertino
 

CAMPUS III – PLANALTO SERRANO
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Forma profissionais aptos ao desenvolvimento de ações e resultados voltados à área de ciências 
agrárias no que se refere à produção animal e de alimentos, saúde animal e proteção ambiental.

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE - CEO
 
ENFERMAGEM (BACHARELADO)
Local: Chapecó | Duração: 10 semestres (5 anos)
Vagas: 30 | Período: matutino e vespertino (integral)
 
Forma profissionais aptos a exercer atividades de atenção à saúde nas áreas de assistência, pes-
quisa e ensino, bem como desenvolver o modelo assistencial e o modelo gerencial, identificando 
problemas prevalentes e implementando ações de assistência de enfermagem específicas.
 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS (BACHARELADO)
Local: Pinhalzinho | Duração: 10 semestres (5 anos)
Vagas: 45 | Período: matutino e vespertino (integral) 
 
Forma profissionais aptos para atuarem em todos os setores da industrialização de alimentos, 
incluindo: processos produtivos; projetos industriais; desenvolvimento de novos produtos; controle 
de qualidade, bem como pesquisa, visando a otimização dos recursos e aumento da produtivi-
dade aliados à preservação do meio ambiente e da saúde pública.
 
TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO MOVELEIRA (TECNÓLOGO)
Local: Palmitos | Duração: 7 semestres (3 anos e meio)
Vagas: 30 | Período: noturno 
 
Forma profissionais para atuarem no planejamento, concepção, execução, controle e avaliação 
do processo produtivo de móveis. Além das áreas da qualidade, pesquisa e na implantação 
de novas tecnologias. Um profissional conhecedor dos processos da linha de produção e das 
tecnologias de acabamento, montagem e embalagem, assim como das madeiras e combinações 
de materiais.
 
ZOOTECNIA – ÊNFASE EM PRODUÇÃO ANIMAL SUSTENTÁVEL (BACHARELADO)
Local: Chapecó | Duração: 10 semestres (5 anos)
Vagas: 40 | Período: matutino e vespertino (integral) 

Forma profissionais aptos para atuarem na geração e na aplicação de conhecimentos e tecno-
logias na obtenção sustentável de produtos de origem animal, voltados aos conceito da susten-
tabilidade, a fim de atingir a garantia de desenvolvimento das gerações futuras no âmbito da 
produção agropecuária.

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO 
VALE DO ITAJAÍ - CEAVI
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (BACHARELADO)
Local: Ibirama | Duração: 8 semestres (4 anos)
Vagas: 40 | Período: noturno 

CAMPUS V – VALE DO ITAJAÍ

CAMPUS IV – OESTE CATARINENSE
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Forma profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, capacitados a administrar 
informações, assessorando as organizações nas tomadas de decisões estratégicas. 

ENGENHARIA SANITÁRIA (BACHARELADO)
Local: Ibirama | Duração: 10 semestres (5 anos)
Vagas: 40 | Período: matutino e vespertino (integral)

O curso forma profissionais habilitados à preservação, ao controle, à avaliação, à medida e à 
limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, atendendo 
às necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, aliando 
novas metodologias e tecnologias.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (BACHARELADO)
Local: lbirama | Duração: 8 semestres (4 anos)
Vagas: 40 | Período: noturno

Forma profissionais que atuam nos ambientes de informática, com o desenvolvimento, análise, 
implementação, gerenciamento, gestão de contratos, modelação e gestão de projetos e soluções 
apoiadas em tecnologias de informação, além de dados e sistemas que abordam processos 
administrativos e de negócios das organizações.

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
DA FOZ DO ITAJAÍ - CESFI
ENGENHARIA DE PETRÓLEO (BACHARELADO)
Local: Balneário Camboriú | Duração: 10 semestres (5 anos)
Vagas: 40 | Período: matutino e vespertino (integral)

O curso proporciona sólida base técnica e científica para a formação de engenheiros de pe-
tróleo. Estes profissionais são capacitados para trabalhar nas áreas relacionadas à indústria do 
petróleo e para integrar equipes multidisciplinares responsáveis por projetos de desenvolvimento 
da cadeia produtiva do petróleo.

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA REGIÃO SUL - CERES
ARQUITETURA E URBANISMO (BACHARELADO)
Local: Laguna | Duração: 10 semestres (5 anos)
Vagas: 50 | Período: vespertino

Forma profissionais aptos a atuarem na concepção, organização e construção do espaço exterior 
e interior, abrangendo o urbanismo, a edificação, o paisagismo, com maior ênfase em conteúdos 
sobre a conservação, a valorização do patrimônio histórico cultural e o planejamento urbano.

ENGENHARIA DE PESCA (BACHARELADO)
Local: Laguna | Duração: 10 semestres (5 anos)
Vagas: 40 | Período: matutino e vespertino (integral)

Forma profissionais que atuem na administração dos recursos aquáticos, no cultivo e na explo-
ração sustentável de recursos pesqueiros marítimos, fluviais, lacustres e sua industrialização, e 
também na gestão de problemas encontrados no setor pesqueiro e na preservação racional do 
meio ambiente.

CAMPUS VI – SUL CATARINENSE
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INSCREVA-SE

- Entre no site www.vestibular.udesc.br entre 21 de maio e 18 de junho.

- Leia o Edital do Vestibular de Inverno 2013 e, se concordar com todas as normas 
nele contidas, preencha todos os campos do requerimento de inscrição.

- Imprima o comprovante de requerimento de inscrição, que deverá ficar em seu poder;

- Imprima o Documento de Arrecadação da Receita Estadual – DARE;

- Efetue o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 90,00 (noventa reais), 
usando o DARE, até 18 de junho de 2013, nas agências bancárias conveniadas com 
a Secretaria Estadual da Fazenda (BRADESCO, BANCO DO BRASIL, ITAÚ, SANTAN-
DER, SICREDI, BANCOOB, HSBC e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL).

- Havendo mais de uma inscrição pelo mesmo candidato, valerá aquela com paga-
mento da taxa de inscrição mais recente, cancelando-se as demais.

Você pode se preparar para o Vestibular com base nas provas dos anos anteriores 
que estão disponíveis no site www.vestibular.udesc.br. Basta selecionar o ano da 
prova para baixar todas as questões e gabaritos.

Data da prova: 7 de julho.

- Caneta azul ou preta com o corpo transparente;

- Documento de identidade atualizado e em perfeito estado;

- O documento “Confirmação da Inscrição/Local de prova”, que deve ser impresso 
do site www.vestibular.udesc.br após confirmada a inscrição.

DICA

NO DIA DO VESTIBULAR NÃO SE ESQUEÇA DE LEVAR



INFORMAÇÕES

www.vestibular.udesc.br

     /vestibaudesc

      @vestibaudesc

48 3321 8098


