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TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO 
VESTIBULAR 2014-1 

 
 
 
A Coordenadoria de Vestibulares e Concursos da Universidade do Estado de Santa 
Catarina/UDESC, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do 
Edital do Vestibular 2014-1, na forma que segue:  
 
Onde se lê:  
 
12.9. O candidato classificado (ou seja, somente aquele candidato cuja classificação 
ficou dentro do limite de vagas do referido curso, observados pelo do Programa de 
Ações Afirmativas, nos termos do item 1.3 inciso II) deverá ser entrevistado por uma 
Comissão de Verificação, designada pelo Reitor da UDESC, em local, dia, e horário a 
serem informados no site www.vestibular.udesc.br, e ocorrendo chamadas 
subsequentes, a Coordenadoria de Vestibular comunicará pelo site 
www.vestibular.udesc.br o local, dia e hora que o candidato aprovado será entrevistado.  
 
12.9.1. O candidato, no momento da entrevista, assinará uma declaração de que é 
negro. 
 
12.9.2. A Comissão, após análise, firmará declaração de que o candidato possui ou não 
fenótipo que o caracteriza na sociedade como pertencente ao grupo racial negro. Esta 
declaração deverá ser entregue no ato da matrícula.  
 
12.9.2.1. O candidato que não entregar a declaração de apto no ato matrícula perderá 
o direito à vaga. 
 
Leia-se: 
 
12.9. O candidato classificado (ou seja, somente aquele candidato cuja classificação 
ficou dentro do limite de vagas do referido curso, observados pelo do Programa de 
Ações Afirmativas, nos termos do item 1.3 inciso II) deverá no ato da matrícula entregar 
o documento de autodeclaração de que é negro, devidamente assinado. Este 
documento estará a disposição na Secretaria de Graduação durante o período de 
matrícula. O mesmo procedimento é válido para as chamadas subsequentes. As 
informações estarão no site da Coordenadoria de Vestibular - www.vestibular.udesc.br. 
 
12.9.1. O candidato que não entregar a declaração de apto no ato matrícula perderá o 
direito à vaga. 
 
 
Florianópolis, 06 de dezembro de 2013. 
 
Rosângela de Souza Machado 
Coordenadora de Vestibulares e Concursos 
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