UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST

SEGUNDO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2014 DO
CONCURSO VESTIBULAR DE INVERNO 2014/2

O Reitor da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC, no uso de suas atribuições,
torna pública a retificação do Edital nº 001/2014, do Concurso Vestibular de Inverno 2014/2.

1. Amplia o número de vagas do curso de Administração Pública (Bacharelado) do Campus V, Vale do
Itajaí, Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí (CESFI) – Balneário Camboriú, de 30 vagas para
40 vagas, ficando excluídas as 10 vagas do total que estavam reservadas para o ingresso via SISU,
ficando assim distribuídas:
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA FOZ DO ITAJAÍ (CESFI) – BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Cursos

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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70%
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20%
Vagas
Escola
Pública
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Vagas
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04

40

NOTURNO(9)

2. Altera o item 12.9, que passa a ter a seguinte redação:
“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 alínea “b”)
deverá no ato da matrícula assinar documento de autodeclaração de que é negro. 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
.”

3. Altera o item 12.9.1, que passa a ter a seguinte redação:
“12.9.1. O candidato que não assinar o documento de autodeclaração no ato matrícula perderá o direito à vaga.”

4. Altera o item 12.11, letra q, que passa a ter a seguinte redação:
“q) Para o optante pelo Programa de Ações Afirmativas nos termos do item 1.3 alínea “b”:
deverá, no ato da matrícula assinar documento de autodeclaração de que é negro.”

Florianópolis, 30 de maio de 2014.

Marcus Tomasi
Reitor da UDESC, em exercício

