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EDITAL 0130/04

EDITAL DE MATRÍCULAS UNIPLAC - VESTIBULAR ACAFE e SAEM/2005/1

Nara Maria Kuhn Göcks, Reitora da  Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC e a
Secretária Acadêmica, Professora Ivone Catarina Freitas Buratto, no uso de suas atribuições, comunica
aos classificados no Concurso Vestibular ACAFE e SAEM 2005/1, que as matrículas para seus cursos
estarão abertas no período de 16 e 17 de dezembro de 2004.

Campus de Lages    -   Horário: das 14h às 21h   -    Local: Salão de atos

1                                       Curso Turno Data Valor da
mensalidade

Medicina Int. 16 e 17/12/2004 R$ 2.056,40

2                                        Curso Turno Data Valor do
crédito

Administração – Gestão Empresarial Not. 16 e 17/12/2004 R$ 18,43
Ciências Biológicas – Análise Clínicas Mat. 16 e 17/12/2004 R$ 20,17
Ciências Biológicas - Licenciatura Not. 16 e 17/12/2004 R$ 20,17
Ciências Contábeis Not 16 e 17/12/2004 R$ 18,27
Direito Mat. 16 e 17/12/2004 R$ 21,77
Direito Not. 16 e 17/12/2004 R$ 21,77
Educação Física – Licenciatura Plena Not. 16 e 17/12/2004 R$ 19,42
Enfermagem – Licenciatura Plena Vesp/Not 16 e 17/12/2004 R$ 21,43
Engenharia Industrial Madeireira Mat/Vesp. 16 e 17/12/2004 R$ 24,79
Matemática Not 16 e 17/12/2004 R$ 16,85
Odontologia – Cirurgião Dentista Mat/Vesp. 16 e 17/12/2004 R$ 55,49
Psicologia Mat. 16 e 17/12/2004 R$ 20,97
Serviço Social Not. 16 e 17/12/2004 R$ 19,81
Sistemas de Informação Not 16 e 17/12/2004 R$ 22,27

DOCUMENTAÇÃO
Documentos  que  deverão  ser  apresentados  para  a  realização  da  matrícula:  (autenticados  na
UNIPLAC, sem  custos)
a)  Certificado de  Conclusão do Ensino  Médio  – devidamente datado e  registrado com número de
reconhecimento da instituição e do curso. ( duas cópias autenticadas).
b) Se o candidato for portador de diploma de Ensino Médio ou Ensino Superior de Graduação, o item



(a) será substituído pelo referido diploma, devidamente registrado (duas cópias autenticadas).
c) Histórico Escolar do Ensino Médio – constando o número do reconhecimento do curso (uma via
original e uma cópia autenticada). * Histórico escolar de ensino superior de graduação se o candidato
for portador de diploma de ensino superior (uma via original e uma cópia autenticada)
d) Certidão de nascimento ou casamento (duas cópias autenticadas).
e) Cédula de Identidade –(duas cópias autenticadas).  * Para mulheres: certidão de casamento e cédula
de identidade deverão ter nomes completos e iguais.
f) Título de Eleitor com  comprovante da última eleição (duas cópias autenticadas).
g) CPF (duas cópias autenticadas),  se o(a) acadêmico(a) for menor de 18 anos, apresentar CPF do
responsável.
h) Atestado de Vacina contra Rubéola para mulheres de 12 a 40 anos – Lei 10196/SC, para alunas dos
cursos de licenciatura e da área da saúde ( duas cópias autenticadas). 
i) Comprovante de residência – talão de água, luz ou telefone (duas cópias autenticadas)
j) Duas fotos 3 x 4 recentes.
k) Quitação militar, – duas cópias autenticadas.
l)Taxas recolhidas: UNIPLAC e DCE (as taxas serão recolhidas após o preenchimento e deferimento
do requerimento de matrícula).
m)Contrato de prestação de serviços educacionais, cópia-padrão do original registrada em Cartório de
Títulos e Documentos,  pela UNIPLAC.
n) Requerimento de matrícula ( formulário próprio da Secretaria Acadêmica).
o)Procuração  por  instrumento  particular  em  duas  vias  (  para  quem  não  puder  efetuar  matrícula
pessoalmente).

Atenção:  Menores  de  18  anos  deverão  estar  acompanhado  de  um  responsável  legal  para
assinatura do contrato e requerimento de matrícula.

Calendário de matrícula,  com horário e local para os não classificados em primeira chamada:

– 2ª chamada dia 20 e 21/12/04 - matrícula dia 22/12/04   - 14h às 17h e 18:30h as 21h – Salão de atos
– 3ª chamada dia 17 e 18/01/05 - matrícula dia 19/01/05   - 13:30h às 18:00h  - Secretaria Acadêmica
– 4ª chamada dia 20 e 21/01/05 - matrícula dia 24/01/05   - 13:30h às 18:00h  - Secretaria Acadêmica
– 5ª chamada dia 25/01/05         - matrícula dia 26/01/05   - 13:30h às 18:00h  - Secretaria Acadêmica
– 6ª chamada dia 27/01/05         - matrícula dia 28/01/05   - 13:30h às 18:00h  - Secretaria Acadêmica

A convocação será feita por edital: afixado na UNIPLAC
                                                                          Internet e
                                                                          Telegrama

OBS:
1) Os documentos poderão ser autenticados pela UNIPLAC
2) O calouro que não se matricular nos dias 16 e 17/12/04 perderá o direito à vaga, sendo chamado o

candidato subseqüente na ordem de classificação.

Secretaria Acadêmica, aos quatorze  dias do mês de dezembro de dois mil e quatro.

                     
            Ivone Catarina Freitas Buratto Nara Maria Kuhn Göcks



                  Secretária Acadêmica                                                                  Reitora


