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Candidato(a) Selecionado(a) no Processo Seletivo – 2021/1 

 
 

Orientação para matrícula 

 

Poderão ser feitas de duas formas online ou presencial (com horário 

agendado) a partir do dia 21 de outubro de 2020 até o limite das vagas em 

cada curso. 
 

Presencial – agendar horário pelos telefones: 33192610 e 33192658 

Horário de atendimento, via telefone: 

 

Sextas-feiras: das 8h às11h30min e das 13h às 19h. 

 

 

1. Documentos necessários para matrícula: 

Documentos necessários (todos originais para digitalizar ou encaminhar digitalizado para 

o email: docacad.cco@unoesc.edu.br ): 

 Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio; 

 Histórico Escolar do Ensino Médio; 

 Cédula de Identidade (RG - original); 

 Certidão de nascimento ou Casamento (original); 

 CPF (original); 

 Quitação Militar (original) para homens; 

 1 foto 3X4; 

 Comprovante de residência; 

 Comprovante de Vacina contra Rubéola, para sexo Feminino até 40 anos (original) – 

(lei nº 10.196 de 24/07/96); 

 Carteira de vacinação para os cursos de Arquitetura, Educação Física, Psicologia, 

Sistemas de Informação e todas as Engenharias: Rubéola, Tétano e Hepatite B (original) 

 

Obs: 

1. Alunos menores de 18 anos: para assinatura do contrato de encargos educacionais o 

mesmo deverá estar acompanhado por seu representante legal (pai, mãe ou a pessoa 

que obtiver sua tutela - representante legal munido com Cédula de Identidade e CPF – 

original). 

2. Se a Matricula for através de procuração a Firma deve ser Reconhecida. 

3. As matrículas não efetivadas em uma das datas acima citadas, cederão vagas para 

excedentes. 

 

OBS.  : os candidatos selecionados que não conseguirem efetuar a sua matrícula online 

(seguindo as orientações acima) devem entrar em contato com a Secretaria Acadêmica 

da Unoesc Campus de Chapecó por meio do fone (49) 33192610, ou agendar seu 

horário para atendimento pelo link: https://unoesccco.reservio.com/. 
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