CAMPUS DE SÃO MIGUEL DO OESTE
ORIENTAÇÕES PARA A MATRÍCULA – 2020/2

Apresentamos as orientações necessárias para a matrícula dos classificados no Processo Seletivo –
Vagas remanescentes, válidas também para as chamadas complementares, para ingresso no 2º semestre de
2020, nos cursos oferecidos pela Unoesc, Campus de São Miguel do Oeste e Unidades.
1 – MATRÍCULA
A matrícula será realizada de forma on-line pelo site vestibular.unoesc.edu.br.
2 – DOCUMENTOS PARA APRESENTAR NO DIA DA MATRÍCULA OU ATÉ O PRIMEIRO DIA DE
AULA
a) certificado ou diploma de conclusão do Ensino Médio (fotocópia autenticada);
b) histórico escolar do ensino médio (fotocópia autenticada);
c) certidão de nascimento ou casamento (fotocópia simples);
d) cédula de identidade (fotocópia simples);
e) cadastro de pessoa física - CPF (fotocópia simples); imprimir cópia atualizada no site: www.receita.fazenda.gov.br
f) comprovante de quitação do serviço militar para candidato do sexo masculino (fotocópia simples);
g) comprovante de vacinação antirrubéola para candidata do sexo feminino com até 40 anos (fotocópia simples);

Obs. Sua carteira individual de vacina deve mostrar a atualização. Verificar no Posto de Saúde
do seu município.
2.1 – A matrícula somente será efetivada após a confirmação do seu pagamento.
2.2 – Os candidatos que já cursaram ensino superior e desejam solicitar aproveitamento de estudos, deverão
apresentar cópia autenticada em cartório do histórico do curso de graduação, bem como o plano de ensino das
disciplinas cursadas, original ou cópia autenticada.
2.3– O candidato que na época da matrícula não comprovar a conclusão do Ensino Médio, de acordo com o Art.
44, II, da Lei Federal n. 9.394 de 1996, poderá perder o direito à vaga mesmo que seu nome conste da relação
dos classificados.
2.4 – O candidato que, por qualquer motivo, não efetivar a matrícula dentro do prazo poderá perder o direito à
vaga, sendo substituído pelo candidato subsequente na lista de classificação.
Início do semestre letivo: 20/07/2020
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