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Segundo Termo de Retificação do EDITAL Nº 03/2020 

para o VESTIBULAR DE INVERNO UDESC 2020/2 

PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 

 
 

O Reitor da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, de acordo com as 

disposições da legislação em vigor e diante do número de inscritos, do volume de trabalho de 

conferência manual de toda documentação dos candidatos executada por meio de trabalho remoto face 

à situação atual do COVID-19 e, principalmente do ineditismo do processo, resolve RETIFICAR o Edital 

nº 03/2020 do Vestibular de Inverno UDESC/2020-2 – Processo Seletivo Especial, como segue: 

 

1. Retificar no item 4.2 a seguinte informação: 

 

4.2 O candidato que tiver sua inscrição deferida terá seus dados cadastrados e publicados 

exclusivamente no site www.vestibular.udesc.br, aba “ingresso” – link, Vestibular de Inverno 

UDESC/2020-2 - Processo Seletivo Especial, a partir do dia 14 de setembro de 2020 05 de outubro 

de 2020.  

 

2. Retificar no item 4.3 a seguinte informação: 

 

4.3 Constatada alguma incorreção ou divergência nos dados de inscrição o candidato deverá solicitar 

por meio do endereço eletrônico vestiba@udesc.br a retificação a ser efetuada, até o dia 16/09/2020 

07/10/2020. 

 

3. Retificar no item 6.1 a seguinte informação: 

 

6.1. O Listão dos Classificados, em primeira chamada, serão publicados a partir do dia 28 de 

setembro de 2020 14 de outubro de 2020, no site www.udesc.br, aba “ingresso”, link Vestibular 

de Inverno UDESC/2020-2 - Processo Seletivo Especial.  

 

4. Retificar no item 7.1.1 a seguinte informação: 

 

7.1.1. A COVEST/UDESC disponibilizará no site www.udesc.br, aba “Ingresso”, link Vestibular de 

Inverno UDESC/2020-2 - Processo Seletivo Especial, formulário para interposição de recurso, a partir 

do dia 28/09/2020 14/10/2020 até as 18 horas do dia 30/09/2020 16 de outubro de 2020. 

 

5. Retificar no item 7.3 a seguinte informação: 

 

7.3. A resposta ao recurso será individualizada e disponibilizada, no mesmo endereço de e-mail 

informado pelo candidato no ato da inscrição, a partir do dia 09/10/2020 22/10/2020. 

 

Florianópolis, 11 de setembro de 2020. 

 

DILMAR BARETTA 

REITOR 

 

http://www.vestibular.udesc.br/
mailto:vestiba@udesc.br
http://www.vestibular.udesc.br/
http://www.vestibular.udesc.br/

