EDITAL EXTERNO Nº 006/2020/USJ – EDITAL DE MATRÍCULA E DE RESULTADO
DO VESTIBULAR DE VERÃO USJ 2021

DIVULGA AS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO
DA MATRÍCULA NO USJ, E DIVULGA A
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
NO VESTIBULAR DE VERÃO USJ 2021,
REFERENTE
AO
EDITAL
EXTERNO
Nº
005/2020/USJ, E AO EDITAL DE SELEÇÃO
UNIFICADA ACAFE (SUA) VERÃO 2021.

O Reitor do Centro Universitário Municipal de São José – USJ, Prof. Renato
Brittes, no uso de suas atribuições regimentais, torna pública:

1. A relação dos candidatos classificados no Vestibular de Verão USJ 2021, conforme
quadro em anexo (ANEXO I);
2. A convocação dos 40 (quarenta) primeiros candidatos classificados no Vestibular de
Verão USJ 2021, de acordo com a cota e com o curso de graduação escolhidos no
ato da inscrição, conforme vagas/cotas e condições ofertadas no Edital Externo nº
005/2020/USJ, e no Edital de Seleção Unificada ACAFE (SUA) Verão 2021, para
realizarem a MATRÍCULA, por meio eletrônico, conforme procedimentos a seguir:
I. Entre os dias 02 e 08/02/2021, os primeiros candidatos classificados com
chamada IMEDIATA em cada curso de graduação do USJ, neste Vestibular de
Verão USJ 2021, deverão enviar, por foto ou cópia escaneada com imagem nítida
e completa, para o e-mail vestibular@usj.edu.br, a seguinte documentação:
a) Fotocópia do Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino Médio,
devidamente registrado (Inciso II do Art. 44, da LDB n° 9.394, de 1996);
b) Fotocópia do Histórico Escolar do Ensino Fundamental;
c) Fotocópia do Histórico Escolar do Ensino Médio;
d) Fotocópia da cédula (registro) de identidade;
e) Fotocópia do registro nacional de estrangeiro e visto de permanência no país,
para candidatos estrangeiros;
f) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento (se for o caso);
g) Fotocópia do CPF (caso não conste o número no RG);
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h) Fotocópia do Título de Eleitor (opcional a partir dos 16 anos, e obrigatório a
partir dos 18 anos);
i) Fotocópia da quitação com serviço militar, obrigatório para estudantes do
sexo masculino a partir dos 18 anos;
j) Fotocópia do comprovante de residência (água, luz, telefone);
k) Fotocópia do comprovante do Atestado de Vacina contra Rubéola, para
mulheres de 12 a 40 anos (Lei nº 10.196 de 24/07/96);
l) Fotocópia do Questionário Socioeconômico (ANEXO II) devidamente
preenchido e assinado;
m) Para os candidatos que concluíram o ensino médio no exterior, deverá ser
apresentado, em substituição ao Certificado de Conclusão do Ensino Médio
e ao Histórico Escolar, o Parecer de Equivalência de Estudos, na forma da
legislação vigente, exceto para Países do Mercosul. É de responsabilidade do
candidato que os documentos em língua estrangeira estejam traduzidos
oficialmente e autenticados no Consulado Brasileiro.

II. Para o deferimento da matrícula, o USJ poderá solicitar que o candidato apresente
pessoalmente, em data e horário a ser agendado e previamente comunicado,
quaisquer documentos que julgar necessário a comprovação ou a confirmação
daquele(s) enviado(s) por e-mail no período de matrícula.
III. Para o deferimento da matrícula, o USJ poderá solicitar que o candidato apresente
pessoalmente, em data e horário a ser agendado e previamente comunicado, o
documento que julgar necessário, mediante acesso em equipamento da própria
instituição, acompanhado de preposto da instituição, que certificará a
autenticidade do documento. Este procedimento poderá ser adotado para todos
os alunos/candidatos, caso haja qualquer contestação ou suspeita sobre
veracidade das informações apresentadas pelos candidatos, mesmo que tais
suspeitas ou alegações não envolvam o candidato, cujos documentos estão sendo
impressos e/ou verificados.
IV. Com o deferimento da matricula, o aluno adere às normas do USJ, obrigando-se
a observá-las.
V. Após o deferimento da matrícula, o candidato deverá comparecer à Secretaria
Acadêmica (Rua Jair Vieira, 76 - Kobrasol - São José/SC), em data e horário
previamente agendados e comunicados, para assinatura do Cadastro de
Matrícula.

3. A ratificação dos seguintes itens do Edital do Vestibular de Verão USJ 2021:
I.

A fraude, adulteração ou falsificação nas informações ou nos documentos
fornecidos pelo candidato, verificada a qualquer tempo, implicará o
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II.

III.

IV.

V.

cancelamento da respectiva inscrição e/ ou matrícula, sem prejuízo das sanções
penais aplicáveis.
A oferta dos cursos obedece o disposto nos documentos acadêmicos da
instituição de ensino, que possui autonomia para decidir sobre as questões
acadêmicas, observando as normas regulatórias aplicáveis.
O USJ poderá efetuar alterações e adequações nos projetos dos cursos
ofertados, visando a melhoria dos padrões de qualidade e o atendimento das
normas dos órgãos regulatórios, podendo haver inclusive alteração da grade
curricular, acréscimo ou diminuição do tempo necessário para integralização do
curso.
Em decorrência da necessidade de se completarem os dias letivos exigidos no
semestre poderá haver aulas aos sábados, no período diurno, para alunos
matriculados em cursos de quaisquer turnos.
Em decorrência da Pandemia causada pelo Covid-19, poderá haver a
substituição de atividades presencias por atividades remotas ou a distância, na
forma autorizada e/ou recomendada pelos órgãos públicos competentes.

4. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

São José, 14 de dezembro de 2020

RENATO
BRITTES:20061706949

Assinado de forma digital por
RENATO BRITTES:20061706949
Dados: 2020.12.14 19:30:05 -03'00'

Prof. Renato Brittes
Reitor do Centro Universitário Municipal de São José - USJ
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ANEXO I – RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
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ANEXO II
QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO PARA CALOUROS

Prezado(a) discente,
As informações abaixo solicitadas tem como objetivo o registro de sua situação socioeconômica
para a realização do nosso planejamento de atividades para este semestre letivo, sejam
presenciais ou não.
Por isso, leia atentamente as questões e procure responder a TODAS, de acordo com a sua
realidade.
Muito obrigada pela sua cooperação!
A Reitoria

NOME:_____________________________________________________________________
CURSO PRETENDIDO NO USJ: ____________________________________________

CPF:______________________ RG:__________________ Órgão Expedidor:_____ UF:____

Endereço: _______________________________________________________ Nº: ______
Complemento: _________________________ Bairro: ______________________________
Cidade: __________________________ UF: _______

Telefones: Residencial: ( )________-___________ Celular (

)__________-____________ E-

MAIL: ________________________________________________

Data de nascimento: ______/______/_________ Naturalidade: _______________ UF: ____

Gênero: (

) Feminino (

) Masculino (

) Outro:_______________________

Filiação: Nome do pai: _________________________________________________________

Nome da mãe: ________________________________________________________________

Estado civil:
(

) Solteiro(a)

(

) Casado(a)

(

) União Estável

(

) Viúvo(a)

(

) Divorciado(a)/Separado(a)

(

) Outro. Qual? __________
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Idade:
( ) Menos de 20 anos

( ) De 20 a 29 anos

( ) De 30 a 39 anos

( ) De 40 a 49 anos

( ) De 50 a 59 anos

( ) Acima de 60 anos

Qual religião você pertence ou com qual você mais se identifica?
(
(
(
(
(
(

) Eu não possuo religião
) Catolicismo.
) Protestantismo.
) Adventismo.
) Anglicanismo.
) Budismo

(
(
(
(
(
(

) Igreja Ortodoxa.
) Judaísmo
) Testemunhas de Jeová
) Espiritismo.
) Religião Muçulmana
) Outro: _________________

Cor/raça/etnia (como você se considera):
( ) Branca

( ) Negra

( ) Parda

( ) Amarela

( ) Indígena

( ) Outra: _________________

Com quantas pessoas você reside? __________________________
Se trabalho, minha renda individual mensal é de: R$ ____________
A renda média mensal de todos os que residem comigo é de: R$ _______________
Com quem você mora?
( ) com a família

( ) sozinho

( ) com parentes

( ) pensão

( ) república

( ) Outros: _________________

Qual situação abaixo melhor descreve seu caso:
(

) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família.

(

) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família ou outros.

(

) Trabalho e contribuo com o sustento da família.

(

) Trabalho e recebo ajuda da família ou outros.

(

) Trabalho e me sustento.

(

) Nunca trabalhei, mas estou procurando trabalho.

Qual transporte você utilizará para o deslocamento residência – faculdade – residência
(Assinalar mais que um, se necessário):

Rua Jair Vieira, 76 - Kobrasol - São José – Santa Catarina - Brasil - CEP: 88.102.180
Fone: (48) 3259-1945 – www.usj.edu.br

(

) a pé/bicicleta

(

) transporte coletivo,

(

) carro/moto próprio/por necessidade (incompatibilidade entre o horário das aulas e o horário

do transporte público, inexistência de transporte público, etc)
( ) carro/moto próprio por opção/comodidade (quando há oferta de transporte público, mas opta
por veículo/moto próprio por comodidade)
(

) transporte escolar / prefeitura gratuito

(

) transporte locado / van / taxi / veículo por aplicativo

(

) carona

(

) outros Especifique: _______________

Onde resido, possuo:
(
(
(
(
(
(
(

) televisão
) geladeira
) freezer
) forno micro-ondas
) chuveiro com água quente
) água encanada
) máquina de lavar roupa

(
(
(
(
(
(
(

) ar-condicionado
) acesso à internet
) acesso à TV a cabo
) notebook, tablete ou microcomputador
) telefone fixo
) telefone celular
) impressora

Em função da pandemia, você se encontra desempenhando suas atividades profissionais
em: ( ) teletrabalho ( ) trabalho presencial ( ) alternando entre os dois tipos ( ) outros: ____

Você pertence ao grupo de risco da Covid – 19? Marcar todos que se aplicam
(

) Não pertenço

(

) Sim, sou gestante

(

) Sim, sou lactante (amamento criança de até um ano)

(

) Sim, tenho mais de 60 anos

(

) Sim, tenho doença crônica considerada com risco para a COVID 19 (diabetes, obesidade,

hipertensão,

doenças

cardiovasculares,

respiratórias

e

renais,

além

de

imunodeprimidas).
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pessoas

