
 

Coordenadoria de Vestibulares e Concursos/COVEST 

 

CONCURSO VESTIBULAR DE INVERNO 

UDESC – 2014/2  
 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 

1) Quais os documentos obrigatórios para fazer a inscrição? 

Resposta COVEST: De acordo com o Edital: “4.5. Para realizar a inscrição o 

candidato deverá possuir CPF e Documento de Identidade.”  

 

2) Qual o valor da taxa de inscrição? 

 Resposta COVEST: O valor da taxa é de R$ 90,00 (noventa reais) 

 

3) Onde poderei realizar o pagamento da taxa de inscrição? 

Resposta COVEST: Nas agências bancárias conveniadas com a Secretaria 

Estadual da Fazenda (BRADESCO, BANCO DO BRASIL, ITAÚ, SANTANDER, 

BANCOOB, HSBC, SICREDI e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), observando o 

horário de atendimento das agências ou via internet. Após efetuar o pagamento, 

o candidato deverá manter em seu poder o comprovante de quitação do DARE, 

que deverá estar autenticado até o dia 05 de maio de 2014. Não terá validade o 

DARE autenticado com data posterior.  

 

4) Quais os cursos oferecidos? 

 

Resposta COVEST: O quadro dos cursos/vagas está disponível no Edital 
nº 001/2014 – Vestibular de Inverno no site www.vestibular.udesc.br; 
 

5) Fiz minha inscrição e constatei que errei a digitação do nome. Como posso 

corrigi-lo? 

Resposta COVEST: Você deverá fazer uma nova inscrição. Entretanto, se já 

efetivou o pagamento, aguarde para solicitar a retificação dos dados no período 

de 19 a 23 de maio/2014;  

http://www.vestibular.udesc.br/


 

6) Só concluirei o ensino médio no final do ano de 2014. Posso fazer o 

Vestibular? 

Resposta COVEST: De acordo com o Edital, item 3.3.1 “O Concurso Vestibular 

de Inverno 2014/2 destina-se ao provimento de vagas nos cursos de Graduação 

ofertadas nos Centros de Ensino da Fundação Universidade do Estado de Santa 

Catarina/UDESC, para candidato que concluiu ou que concluirá o Ensino Médio 

(ou equivalente) até a data da matrícula para ingresso no segundo semestre de 

2014, conforme Calendário Acadêmico oficial da UDESC. Para o candidato que 

não atender essa exigência, o Concurso Vestibular de Inverno 2014 terá caráter 

experimental não cabendo reserva da referida vaga.” 

 

7) Parte dos meus estudos fiz em escola particular, mas por um sistema de 

bolsa escolar. Posso fazer inscrição pelo Programa de Ações Afirmativas - 

Opção “Escola Pública” uma vez que era isenta do pagamento das 

mensalidades?   

Resposta COVEST: Não. O candidato que cursou quaisquer séries ou 

disciplinas de Ensino Fundamental ou Médio em escolas particulares, 

filantrópicas ou financiadas pela iniciativa privada, ainda que parcialmente, 

mesmo na condição de bolsista, não se enquadram no Programa de Ações 

Afirmativas – opção Ensino Público. 

 

8) Fiz minha inscrição para um curso e gostaria de alterar essa opção. Como 

posso corrigi-la? 

Resposta COVEST:  Não será aceita solicitação de retificação para os campos: 
cidade de prova, língua estrangeira, curso e Programa de Ações 
Afirmativas (cotas): candidatos optantes e não optantes. Entretanto, se o 
pagamento da taxa ainda não foi efetivado, você poderá fazer uma nova 
inscrição. E se já efetivou pagamento e desejar alterar um desses itens, deverá 
fazer nova inscrição e respectivo pagamento.  
 

9) Perdi meu documento de identidade. Como devo proceder minha 

inscrição? 

Resposta COVEST:  Você deverá providenciar um novo documento de 

identidade. 

 

10) Realizei duas inscrições e efetivei o pagamento das duas. Qual inscrição 

está válida?  

Resposta COVEST:  De acordo com o Edital: “4.8. Havendo mais de uma 

inscrição pelo mesmo candidato, valerá aquela com pagamento da taxa de 



inscrição mais recente, cancelando-se as demais. Para candidato isento com 

mais de uma inscrição, valerá a última realizada, cancelando-se as demais.”   

 

 

 

Estamos à disposição na Coordenadoria de Vestibulares e 

Concursos das 13h às 19h. Nossos Telefones: (48) 3321-

8147 / 3321-8098 - E-mail: vestiba@udesc.br 


