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Vestibular UFSC 2015: informações sobre matrículas
Leia abaixo algumas questões frequentes de candidatos classificados no Vestibular UFSC 2015.

1. Passei no vestibular, o que devo fazer?
Deve efetivar a matrícula na UFSC em duas etapas obrigatórias: ON-LINE (24 a 28 de
janeiro) e PRESENCIAL (09 a 12 de fevereiro).

2. O que devo fazer na etapa on-line?
Acessar o sistema de matrícula no endereço http://simig.sistemas.ufsc.br, e






fazer a opção para antecipar o semestre de ingresso (em caso de
candidatos classificados para ingressar no segundo semestre);
imprimir a declaração de matrícula;
imprimir a declaração do Programa de Ações Afirmativas (em caso de
candidatos classificados nessas vagas);
imprimir o requerimento para comprovação de renda e as declarações
necessárias (em caso de candidatos classificados na modalidade “renda
familiar bruta igual ou inferior a 1,5 SM per capita”;
concluir a matrícula e gerar o comprovante de matrícula on-line.

3. O que devo fazer na etapa presencial?
Entregar os documentos exigidos, juntamente com a(s) declaração(ões) impressa(s)
durante a etapa on-line, na coordenadoria do seu curso.

4. Sou cotista de renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per
capita, o que devo fazer?
Você deve comparecer à Comissão de Validação de Renda, na data específica de seu
curso (conforme cronograma disponível no site http://vestibular2015.ufsc.br), e
apresentar a declaração do Programa de Ações Afirmativas e o requerimento para
comprovação de renda (disponíveis para impressão na etapa on-line), bem como todos
os documentos exigidos para comprovação de renda, conforme seu núcleo familiar.
Após a validação de renda, você deve realizar a matrícula na coordenadoria do seu
curso, preferencialmente no mesmo dia.

5. Já sou aluno da UFSC em outro curso. Quando devo cancelar a matrícula
desse outro curso?
Se você já é aluno da UFSC (em situação regular ou de trancamento), deve efetuar a
matrícula on-line e posteriormente se dirigir ao DAE para solicitar o cancelamento da
matrícula anterior. Isso deve ser feito com antecedência de três dias em relação ao
cronograma da matrícula presencial, com vistas à realização da nova matrícula na
coordenadoria do novo curso.
Lembrando que, para solicitar o cancelamento da matrícula, é necessário retirar, no
Sistema de Bibliotecas, a declaração negativa de débitos (somente para alunos
regulares, uma vez que os alunos em trancamento já apresentaram anteriormente
essa declaração).

6. Caso eu me inscreva para as vagas remanescentes e passe, e também passe
na segunda chamada para o primeiro curso de minha escolha, eu posso
escolher entre as duas?
Sim. No caso de as chamadas serem simultâneas, você deve optar durante a etapa online de matrícula por uma das opções. Caso a chamada para o curso de sua escolha
ocorra posteriormente a sua matrícula no curso das vagas remanescentes, você deve
efetuar novamente a matrícula e cancelar a anterior, conforme as orientações do item
5.

7. Quem está em lista de espera é só aguardar? É preciso "declarar interesse",
como no Sisu?
Basta aguardar a divulgação das próximas chamadas na página do Vestibular e da
Coperve. A divulgação das próximas chamadas e as datas de matrícula estão
disponíveis no cronograma da matrícula inicial dos candidatos classificados, disponível
no site do Vestibular.

8. Existe a possibilidade de um candidato que foi classificado para o primeiro
semestre mudar para ingressar no segundo?
Isso não é possível. Para mais informações, entre em contato com o DAE: (48) 37217401 / 3721-7404 / 3721-7397.

9. Se eu passar para a segunda opção, continuo na lista de espera da primeira?
Sim, você continua na lista de espera da primeira opção.

10. Meu curso é Engenharia Mecânica, por cotas. No edital está escrito que tenho
que comprovar minha renda no dia 12. Posso ir antes?
Não, você deve comparecer no dia específico do seu curso para efetuar a validação de
renda e em seguida realizar a matrícula. Em caso de impossibilidade de comparecer na
data definida pelo cronograma, entre em contato com o setor de Ações Afirmativas
pelo e-mail acoes.afirmativas@contato.ufsc.br.

11. Gostaria de saber se há algum modelo de procuração para eu preencher e
alguém entregar meus documentos no dia da matrícula presencial, pois neste
dia estarei em viagem.
Sim, o modelo de procuração está disponível para impressão na etapa on-line da
matrícula.

Atenção: a UFSC alerta que é de extrema importância que o candidato efetue a leitura atenta
do edital do Vestibular, da portaria nº 285/PROGRAD/2014, e do cronograma. Mais
orientações sobre matrícula estão disponíveis no site da Prograd. Dúvidas? Ligue (48) 37216226.

