MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PORTARIA NORMATIVA Nº 01/2021/PROGRAD, DE 4 DE MAIO DE 2021
Dispõe sobre a realização da matrícula condicional
nos Processos Sele vos UFSC/2021 mediante
declaração de conclusão do curso fornecida por
ins tuição de Ensino Médio em razão da Pandemia
de COVID-19.
O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições e tendo em vista a urgência da matéria, considerando as
solicitações recebidas de escolas e ins tuições de Ensino Médio referente à possibilidade de
candidatos aos Processos Sele vos UFSC/2021 realizarem matrícula condicional pela conclusão
do referido percurso escolar em 2021, em razão das alterações nos calendários escolares
provocadas pela Pandemia de COVID-19; considerando que, na Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), o 1º semestre le vo de 2021 tem seu início previsto para 14 de junho de 2021
e o 2º semestre le vo tem seu início previsto para 25 de outubro de 2021, também em razão
de alterações provocadas pela Pandemia de COVID-19; e considerando que a legislação em
vigor deﬁne que o ingresso no ensino de Graduação é para candidatos que tenham sido
classiﬁcados em processo sele vo e tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a possibilidade de matrícula condicional, referente aos
Processos Sele vos UFSC/2021, para aqueles candidatos aprovados que apresentarem
declaração ou atestado da ins tuição de ensino com data da provável conclusão do Ensino
Médio até 13 de junho de 2021 para os candidatos classiﬁcados para o 1º semestre le vo de
2021 e até 24 de outubro de 2021 para os candidatos classiﬁcados para o 2º semestre le vo de
2021.
Parágrafo único. Nos casos de provável conclusão do Ensino Médio após 13 de
junho de 2021 para candidatos do 1º semestre le vo de 2021 e após 24 de outubro de 2021
para candidatos do 2º semestre le vo de 2021, não será autorizada a matrícula condicional.
Art. 2º Autorizar as coordenadorias a realizarem a matrícula condicional dos
candidatos que apresentarem os documentos mencionados no art. 1º, devendo, nas datas de
14 de junho de 2021 e de 25 de outubro de 2021, veriﬁcar a apresentação dos documentos de
conclusão do Ensino Médio pelos candidatos e, em caso nega vo, comunicar o Departamento
de Administração Escolar (DAE) para o cancelamento da respec va matrícula condicional.

da UFSC.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Bole m Oﬁcial

Prof. Daniel de Santana Vasconcelos
Pró-Reitor de Graduação
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