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SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA -  SISU 2014/2 
 

CONVOCAÇÃO DA 8ª CHAMADA  
 

Vimos convocar os candidatos abaixo elencados a comparecerem apenas no dia 18 de 
agosto de 2014, impreterivelmente às 14 horas na respectiva secretaria acadêmica do 
curso para o qual foi aprovado, a fim de manifestarem interesse presencial, de acordo 
com o Edital de Ingresso SISU 2014/2, item 4.7.1.  
 
O candidato deverá estar munido de todos os documentos exigidos pelo Edital (item 5 
e seus subitens) para na sequência efetivar sua matrícula. 
 
O candidato que comparecer após às 14 horas (fechamento das portas da sala de 
matrícula) do dia 18/08/2014, perderá o direito a vaga.  
  
Informamos que a lista de espera será composta por um número superior de vagas 
disponíveis não preenchidas em chamada anterior objetivando o preenchimento total 
dessas vagas e o processo de matrícula obedecerá rigorosamente a ordem de 
classificação e número de vagas.  
 
Uma vez preenchidas todas as vagas, os candidatos convocados em 8ª chamada e que 
não foram contemplados com a matrícula, poderão ser novamente convocados em 
chamadas subsequentes, quando houver desistência de vaga no respectivo curso, 
como também, poderão ser convocados em chamadas subsequentes para o 
preenchimento de vagas remanescentes (vagas não preenchidas) no Concurso 
Vestibular de Inverno 2014/2, obedecendo o curso de opção e ordem de classificação.  
    
Fica determinado que o candidato que comparecer no dia e horário acima 
estabelecido mas que não estiver munido de toda a documentação exigida para a 
matrícula, será substituído pelo candidato imediatamente aprovado, não havendo 
possibilidade de matrícula condicional. 
 
Em caso de não preenchimento das vagas em 8ª Chamada e havendo ainda candidatos 
aptos na lista de espera caberá a UDESC efetuar novas chamadas, que serão 
publicadas no site www.udesc.br (link Vestibular/SISU). 
 
Segue abaixo a lista dos candidatos convocados em 8ª Chamada, por Centro de Ensino, 
Curso e Ordem de Classificação. 

  
 
 
 

http://www.udesc.br/
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CAMPUS I – GRANDE FLORIANÓPOLIS 
 
 

Centro de Ciências da Saúde e do Esporte – CEFID  
Av. Pascoal Simone, 358 – Coqueiros – Florianópolis – SC 
Fone (48) 3321-8648 
Horário de Fechamento da Sala de Matrícula: 14 horas. 

 
 
 
 

Selecionados na: Lista de Espera 
Curso:  FISIOTERAPIA - Bacharelado - INTEGRAL 

Classificação INSCR. Enem Nome 

33º 131008575424 TAIS FERREIRA LUCAS 

34º 131027036878 NATALIA SCHMIEDT 

35º 131055850223 ROSINEIDE DE JESUS DOS SANTOS 

36º 131061114291 GABRIELLA TELES BURKNER 

37º 131038291751 PEDRO JOSE TEIXEIRA PAGANO 

38º 131016412971 MARIANA NEIRI DE MOURA 

39º 131077472582 LUANA VINCENSI DORIGO 

40º 131037322822 MARCIA GOMES LACERDA 

 
 
Florianópolis, 15 de agosto de 2014. 
 
 
 
 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 
COVEST-UDESC  

http://sisugestao.mec.gov.br/ies/matricula/detalhar/co_inscricao/131008575424/co_etapa/15/co_campus_curso/88704/co_ies_endereco/1050577/co_ies_curso/st_opcao/1
http://sisugestao.mec.gov.br/ies/matricula/detalhar/co_inscricao/131027036878/co_etapa/15/co_campus_curso/88704/co_ies_endereco/1050577/co_ies_curso/st_opcao/1
http://sisugestao.mec.gov.br/ies/matricula/detalhar/co_inscricao/131055850223/co_etapa/15/co_campus_curso/88704/co_ies_endereco/1050577/co_ies_curso/st_opcao/1
http://sisugestao.mec.gov.br/ies/matricula/detalhar/co_inscricao/131061114291/co_etapa/15/co_campus_curso/88704/co_ies_endereco/1050577/co_ies_curso/st_opcao/1
http://sisugestao.mec.gov.br/ies/matricula/detalhar/co_inscricao/131038291751/co_etapa/15/co_campus_curso/88704/co_ies_endereco/1050577/co_ies_curso/st_opcao/1
http://sisugestao.mec.gov.br/ies/matricula/detalhar/co_inscricao/131016412971/co_etapa/15/co_campus_curso/88704/co_ies_endereco/1050577/co_ies_curso/st_opcao/1
http://sisugestao.mec.gov.br/ies/matricula/detalhar/co_inscricao/131077472582/co_etapa/15/co_campus_curso/88704/co_ies_endereco/1050577/co_ies_curso/st_opcao/1
http://sisugestao.mec.gov.br/ies/matricula/detalhar/co_inscricao/131037322822/co_etapa/15/co_campus_curso/88704/co_ies_endereco/1050577/co_ies_curso/st_opcao/1

