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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 17/CA/2020 

Sorteio de Vagas – Ano Letivo de 2020 

 

 

A Direção do Colégio de Aplicação do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições e, tendo em vista o que dispõe o Edital n.º 01/CA/2019, 

de 21 de outubro de 2019, e considerando a suspensão da realização de quaisquer atividades 

acadêmicas presenciais na UFSC e a suspensão do expediente presencial nas atividades técnicas e 

administrativas em todas as unidades da UFSC com base na Portaria Normativa nº 364/2020/GR de 

acordo com a declaração pela Organização Mundial de Saúde de pandemia da doença COVID-19, 

CONVOCA os responsáveis pelos alunos sorteados na lista de espera e relacionados a seguir para 

realizarem matrícula no prazo de 5 dias úteis após o recebimento deste edital de convocação. A 

documentação deve ser digitalizada e enviada por e-mail para análise e validação pela Secretaria 

Escolar e deverá ser entregue pessoalmente na portaria do Colégio de Aplicação, dentro de um 

envelope pardo lacrado e identificado como “matrícula” e o nome completo e Ano/Série para qual 

o aluno foi convocado. 

 

1ª Série do Ensino Médio  

30 RAFAEL ALMIRANTE LASS             inscrição 478 – nascimento 12/09/2005 
 

 

 

2ª Série do Ensino Médio  

16 ANDRÉ DUDGEON XAVIER             inscrição 122 – nascimento 18/04/2004 

 

 

Florianópolis, 03 de setembro de 2020. 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

• Certidão de Nascimento (original escaneada e cópia dentro do envelope) 

• 4 fotos 3 X 4 recentes (uma cópia escaneada e as 4 fotos no envelope). 

• Cópia da página de controle da carteira de vacinação (original escaneada e cópia dentro do envelope) 

• Ficha de Matrícula e questionário devidamente preenchidos (fornecidos na Secretaria Escolar do CA e enviado 

por e-mail. Original deve ser escaneada e ser mandada dentro do envelope) 
• Declaração de Transferência e Histórico Escolar original, exceto 1º Ano EF (solicitar no colégio de origem) 

(Original escaneada e cópia dentro do envelope) 
 

* A documentação acima deve ser digitalizada de forma legível e encaminhada para o e-mail 

secretariaescolar.ca@contato.ufsc.br e ser entregue na portaria do Colégio de Aplicação em 

data a ser combinada com a Secretaria Escolar, dentro de envelope pardo lacrado, e 

identificado como “matrícula” e o nome completo e Ano/Série para qual o aluno foi 

convocado. Caso os documentos entregues no envelope não estejam autenticados, os originais 

deverão ser apresentados para conferência na Secretaria Escolar, quando da retomada das 

atividades presenciais na UFSC. 
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