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A Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), instituição pública es
tadual mantida pela sociedade catarinense, oferece a você a oportunidade de 
fazer parte do quadro de alunos e estudar em uma das mais con ceituadas uni
versidades do país. São 48 cursos de graduação oferecidos gratuitamente, em 
12 centros, em 10 cidades do Estado.
 
A UDESC tem como missão a excelência acadêmica. Os professores são alta
mente capacitados, com 92% sendo mestres e doutores, e outros 7% com pós
doutorado. A UDESC conta com bibliotecas em todos os centros, com 260 mil 
materiais para consultas.
 
Além disso, os estudantes podem participar de uma das 500 ações de extensão 
realizadas todos os anos e de um dos 141 grupos de pesquisas.
 
Você é a razão primeira do trabalho e da dedicação da UDESC. Realize o sonho 
de estudar em uma universidade pública, gratuita e de qualidade.
 
Venha para a UDESC!

O Programa de Auxílio Permanên cia 
Estudantil (Prape) visa propiciar auxí
lio financeiro aos alu nos regularmen
te matriculados e/ou conveniados 
nos cursos de gradua ção, classifica
dos como em situação de vulnerabili
dade socioeconômica, para a perma
nência na universi dade.

A Udesc conta com o Programa de 
Ações Afirmativas, no qual está inse
rido o sistema de cotas no vestibu
lar. São 30% de vagas reservadas em 
cada curso, e distribuídas da seguinte 
forma:
I  20% para candida tos que tenham 
cursado integralmen te o ensino fun
damental e médio em instituições pú
blicas de ensino;
II  10% para candida tos negros, en
tendidos como pessoas que possuem 
fenótipos que os carac terizam na so
ciedade como perten centes ao grupo 
racial negro.

APRESENTAÇÃO

Sistema de cotas

Programa de ações afirmativas

AUXÍLIO PERMANÊNCIA
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Local: Florianópolis – Vagas: 28 (vespertino e noturno) – Duração: 4 anos
Forma artistas e pesquisadores capazes de atuar com o fazer artístico em diferentes 
situações, em espaços culturais instituídos ou não. O artista poderá envolverse com 
as questões estética/ética/ecológica em pesquisas que percorram a comunidade e a 
sociedade contemporânea.

ARTES VISUAIS (Bacharelado)

Local: Florianópolis – Vagas: 20 (vespertino e noturno) – Duração: 4 anos
Forma professores para atuar na área de arte e ensino, compreendendo a arte e as 
questões contemporâneas, bem como, os contextos históricos e as relações presentes 
nestas manifestações artísticas.

ARTES VISUAIS (Licenciatura)

Local: Florianópolis – Vagas: 20 (matutino) – Duração: 4 anos
Os alunos são preparados para desenvolver projetos nas diversas áreas de atuação de 
design gráfico: identidade coorporativa, projetos gráficos editoriais, tipografia, projetos 
de sinalização, embalagens, material promocional, websites, interfaces gráficas, entre 
outros.

DESIGN – HAB. EM DESIGN GRÁFICO (Bacharelado)

Local: Florianópolis – Vagas: 20 (matutino) – Duração: 4 anos
Os alunos de design industrial são preparados para desenvolver tanto projetos de 
produtos simples a sistemas de produtos complexos, baseados em requisitos de 
funcionalidades e performance, qualidades, durabilidades, custo, estética e questões 
ambientais, considerando a viabilização da produção, além de confeccionar modelos e 
acompanhar o desenvolvimento de protótipos.

DESIGN – HAB. EM DESIGN INDUSTRIAL (Bacharelado)

Local: Florianópolis – Vagas: 45 (vespertino e noturno) – Duração: 4 anos
Forma designers em moda capacitados para atuar no planejamento, criação e desen
volvimento de produtos e intervir em processos industriais na cadeia produtiva têxtil e 
de confecção.

MODA – HAB. EM DESIGN DE MODA (Bacharelado)

CENTRO DE ARTES – CEART
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Local: Florianópolis – Duração: 4 anos
Forma profissionais para atuar na área de execução instrumental e/ou no âmbito 
acadêmico, por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão.

BACHARELADO EM MÚSICA – OPÇÃO: PIANO   Vagas: 07 (integral)
BACHARELADO EM MÚSICA – OPÇÃO: VIOLINO OU VIOLA – Vagas: 05 (integral)
BACHARELADO EM MÚSICA – OPÇÃO: VIOLÃO  – Vagas: 03 (integral) 
BACHARELADO EM MÚSICA – OPÇÃO: VIOLONCELO – Vagas: 02 (integral)

MÚSICA (Bacharelado)

Local: Florianópolis – Vagas: 30 (matutino e vespertino) – Duração: 4 anos
Forma profissionais para atuar como músico educadores e pesquisadores, por meio da 
integração entre ensino, pesquisa e extensão.

Local: Florianópolis – Vagas: 40 (matutino e vespertino) – Duração: 4 anos e 6 meses
Forma profissionais preparados para exercer a função de professor, diretor, ator, 
pesquisador e instrutor no campo do teatro.

Local: Florianópolis – Vagas: 80 (vespertino ou noturno) – Duração: 4 anos
Forma profissionais para atuação nas empresas públicas, privadas e de consultoria. O 
administrador é responsável pelo planejamento e funcionamento de uma empresa.

Local: Florianópolis – Vagas: 50 (matutino) – Duração: 4 anos
Forma gestores e profissionais para a produção serviços públicos por meio de órgãos 
públicos. O espaço institucional, político, social e econômico do Estado de Santa Cata
rina é o alvo prioritário de atuação.

Local: Florianópolis – Vagas: 40 (matutino) – Duração: 4 anos 
Forma profissionais com sólida formação em teoria econômica aplicada em âmbito em
presarial, aptos a atuar em empresas de diversos portes, preparados para gerir recursos, 
exercer liderança em processos organizacionais e corporativos, com vistas a elevar os 
padrões de excelência e produtividade na área empresarial.

MÚSICA (Licenciatura)

TEATRO (Licenciatura)

ADMINISTRAÇÃO (Bacharelado) 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (Bacharelado)

CIÊNCIAS ECONÔMICAS (Bacharelado)

CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E 
SÓCIOECONÔMICAS – ESAG
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BIBLIOTECONOMIA – HAB. GESTÃO DA INFORMAÇÃO (Bacharelado)

GEOGRAFIA (Licenciatura)

PEDAGOGIA (Licenciatura)

HISTÓRIA (Licenciatura)

EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura)

EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado)

Local: Florianópolis – Vagas: 40 (matutino) – Duração: 4 anos
Forma profissionais para atuar na gestão e utilização dos recursos informacionais exis
tentes em instituições e organizações, em âmbito local, regional e nacional.

Local: Florianópolis – Vagas: 40 (noturno) – Duração: 4 anos
Forma profissionais capacitados ao exercício do trabalho do geógrafo, ao desenvolvi
mento de pesquisas na área e ao exercício do magistério.

Local: Florianópolis – Vagas: 40 (matutino ou noturno) – Duração: 4 anos
Forma profissionais em educação para atuar nas redes públicas (municipal, estadual e 
federal) e privadas de ensino.

Local: Florianópolis – Vagas: 40 (vespertino ou noturno) – Duração: 4 anos
Forma profissionais capacitados ao exercício do trabalho do historiador, ao desenvolvi
mento de pesquisas na área e ao exercício do magistério.

Local: Florianópolis – Vagas: 30 (noturno) – Duração: 4 anos
Forma profissionais de educação física, licenciados para atuação na educação básica. O 
licenciado em educação física poderá atuar como professor  educador e como técnico 
 educador.

Local: Florianópolis – Vagas: 30 (matutino) – Duração: 4 anos
Forma profissionais para atuar como preparador, técnico e pesquisador, nas áreas rela
cionadas com a educação física, o esporte, a saúde e o lazer.

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO 
ESPORTE – CEFID

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA 
EDUCAÇÃO – FAED
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ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS (Bacharelado)

ENGENHARIA ELÉTRICA (Bacharelado) 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (Bacharelado)

ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado)

FISIOTERAPIA (Bacharelado) 

Local: Joinville – Vagas: 40 (noturno) – Duração: 5 anos
Forma profissionais para atuação  na área da gestão de empresas, de órgãos públicos 
e instituições públicas e privadas. Pretende ainda, a formação de um profissional em
preendedor, comprometido com a realidade da transformação da economia, consciente 
das mudanças estruturais induzidas pela globalização, sem, contudo, negligenciar uma 
forte formação de base científica e tecnológica, aliada a uma formação humanística 
fundamental, assegurando a perfeita integração deste profissional dentro do sistema 
“AmbienteTecnologiaOrganização”.

Local: Joinville – Vagas: 40 (integral) – Duração: 5 anos
Forma profissionais capazes de dominar a tecnologia elétrica e eletrônica, projetar 

Local: Joinville – Vagas: 40 (integral) – Duração: 4 anos
Forma profissionais na área de informática para efetuar a análise, planejamento, projeto, 
execução, supervisionamento e gerenciamento de sistemas computacionais nos aspec
tos de hardware e software, com ênfase neste último, visando atender às necessidades 
de mercado.

Local: Joinville – Vagas: 50 (integral) – Duração: 5 anos
Forma profissionais capazes de oferecer soluções aos problemas identificados em diver
sas áreas como construção civil, estruturas, geotecnia, engenharia hidráulica e infraes
trutura de transporte, bem como na área de desenvolvimento urbano e regional, com a 
proposta de se criar duas ênfases: engenharia urbana e sustentabilidade na engenharia 
civil.

Local: Florianópolis – Vagas: 30 (matutino e vespertino) – Duração: 5 anos
Forma profissionais generalistas, aptos a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, 
capazes de avaliar, diagnosticar e programar metas de prevenção e tratamento fisiote
rapêutico para preservar, desenvolver e restaurar a integridade física do ser individual e 
da coletividade, respeitando os princípios éticos, bioéticos, legais, morais e culturais.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS –CCT
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (Bacharelado)

Local: São Bento do Sul – Vagas: 45 (noturno) – Duração: 4 anos

CENTRO DE EDUCACÃO DO PLANALTO NORTE – 
CEPLAN

FÍSICA (Licenciatura) 

MATEMÁTICA (Licenciatura)

QUÍMICA (Licenciatura) 

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Local: Joinville – Vagas: 40 (matutino e vespertino) – Duração: 4 anos
Forma profissionais capazes de compreender os fenômenos e os processos mecânicos, 
óticos, termodinâmicos e eletromagnéticos sob os pontos de vista clássico e moderno, 
sua importância e aplicações na construção de materiais e equipamentos no desen
volvimento industrial e tecnológico e de atuar na educação básica nos processos de 
ensino e aprendizagem do conhecimento teórico e experimental da física.

Local: Joinville – Vagas: 40 (matutino) – Duração: 3 1⁄2 anos
Forma e habilita professores de matemática para atuar no ensino fundamental e médio.

Local: Joinville – Vagas: 40 (matutino) – Duração: 4 anos
Forma e habilita professores de química, bem como profissionais para a atuação na 
indústria química e em laboratórios de pesquisa.

Local: Joinville – Vagas: 40 (noturno) – Duração: 3 anos
Forma profissionais aptos para planejar e orientar o processamento, o armazenamento, 
o acesso e a recuperação de informações, bem como planejar e implantar bancos de 
dados e redes de computadores e criar, adaptar e instalar programas para facilitar a 
consulta.

ENGENHARIA MECÂNICA (Bacharelado)

Local: Joinville – Vagas: 40 (integral) – Duração: 5 anos
Forma profissionais aptos a atuar nas áreas de processos de fabricação, máquinas, 
instalações industriais e mecânicas, sistemas térmicos, desenvolvimento de materiais e 
serviços afins e correlatos.

equipamentos, supervisionar a construção e funcionamento; atuar em empresas de 
telecomunicação, de geração e distribuição de energia, indústrias de materiais eletro 
eletrônicos e de informática, consultoria e serviços públicos.
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ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - HABILITAÇÃO EM MECÂNICA (Bacharelado)

AGRONOMIA (Bacharelado)

ENGENHARIA AMBIENTAL (Bacharelado)

ENGENHARIA FLORESTAL (Bacharelado)

Forma profissionais aptos para planejar e orientar o processamento, o armazenamento, 
o acesso e a recuperação de informações; criar, adaptar e instalar programas de com
putador em diferentes áreas de conhecimento; bem como planejar e implantar banco 
de dados e redes de computadores.

Local: Lages – Vagas: 40 (matutino e vespertino) – Duração: 5 anos
Forma profissionais aptos ao desenvolvimento de ações e resultados voltados à área 

Local: São Bento do Sul – Vagas: 35 (vespertino e noturno)– Duração: 5 anos
Forma profissionais capazes de conceber, desenvolver pesquisas, elaborar projetos, 
desenvolver novas tecnologias, processos e sistemas, com ênfase na área industrial 
respeitando os princípios de sustentabilidade social, ambiental e econômica.

Local: Lages – Vagas: 40 (matutino e vespertino) – Duração: 4 anos e 6 meses
Forma profissionais capazes de solucionar problemas e orientar o uso de técnicas mo
dernas nas áreas das ciências tecnológicas, biológicas e humanas.

Local: Lages – Vagas: 40 (matutino e vespertino) – Duração: 5 anos
Forma profissionais capazes de solucionar problemas ambientais e contribuir com pro
jetos de pesquisas aplicadas na área.

Local: Lages – Vagas: 40 (matutino e vespertino) – Duração: 5 anos
Forma profissionais capazes para administrar os recursos florestais com vistas a sua 
utilização sustentada; atuar na pesquisa, extensão e no ensino; e, como profissional 
autônomo, na prestação de assessoria, consultoria, elaboração de laudos técnicos e 
receituários florestais e ambientais, bem como ser um empreendedor.

CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS – 
CAV

MEDICINA VETERINÁRIA (Bacharelado) 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE - 
CEO

ENGENHARIA DE ALIMENTOS (Bacharelado)

TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO MOVELEIRA

Local: Pinhalzinho  Vagas: 45 (integral)  Duração: 5 anos
Forma profissionais aptos ao desempenho das atividades de engenharia aplicadas à 
indústria de alimentos, nos seus diferentes setores; à atuação em todos os setores da 
industrialização de alimentos, ao gerenciamento de processos produtivos de indústrias 
ou ao gerenciamento do seu próprio negocio; ao desenvolvimento de pesquisas ou 
projetos industriais; ao desenvolvimento de novos produtos, colaborando na elabo
ração de políticas, normas técnicas; na preservação da saúde pública e na satisfação dos 
consumidores.

Local: Palmitos  Vagas: 40 (noturno)  Duração: 3 anos
O acadêmico do curso superior de tecnologia em produção moveleira atua no plane
jamento, concepção, execução, controle e avaliação do processo produtivo de móveis. 
Trabalha no controle de qualidade do produto final, na pesquisa e implantação de no
vas tecnologias e na coordenação da manutenção preditiva e preventiva do maquinário 
e de instalações industriais moveleiras. É conhecedor dos processos na linha de 
produção e das tecnologias de acabamento, montagem e embalagem, assim como das 
madeiras e suas combinações com outros materiais. O domínio da história da arte, da 
estética e ergonomia são importantes atributos deste profissional, que pode também 
atuar na fabricação de móveis sob medida.

de ciências agrárias no que se refere à produção animal, produção de alimentos, saúde 
animal e proteção ambiental.

ENFERMAGEM (Bacharelado)

Local: Chapecó  Vagas: 30 (integral)  Duração: 4 anos e 6 meses
Forma profissionais aptos a exercer atividades de atenção à saúde nas áreas de
assistência, pesquisa e ensino, bem como desenvolver o modelo assistencial e o
modelo gerencial, identificando problemas prevalentes e implementando ações
de assistência de enfermagem específicas.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE 
DO ITAJAÍ - CEAVI

CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Bacharelado)

ENGENHARIA SANITÁRIA (Bacharelado)

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (Bacharelado)

Local: lbirama Vagas: 40 (noturno) Duração: 4 anos
Forma profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, capacitados a 
administrar informações, assessorando as organizações nas tomadas de decisões 
estratégicas.

Local: lbirama  Vagas: 40 (matutino e vespertino)  Duração: 5 anos
Forma profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao contrale à avaliação, 
à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio 
ambiente, de modo a atender às necessidades de proteção e utilização dos recursos 
naturais de forma sustentável, aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, 
uso e tratamento da água nos projetos de obras de saneamento, que envolvem siste
mas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de limpeza 
urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que 
busquem o monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade 
ambiental e da saúde pública.

Local: lbirama Vagas: 40 (noturno) Duração: 4 anos
Forma profissionais capazes de atuar em ambientes de informática, no desenvolvi
mento, análise, implementação, gerenciamento, gestão de contratos, modelação e 
gestão de projetos e soluções apoiadas em tecnologias de informação (computador e 
comunicação), dados e sistemas que abordam processos administrativos e de negócios 
das organizações.

ZOOTECNIA - ÊNFASE EM PROD. ANIMAL SUSTENTÁVEL (Bacharelado)

Local: Chapecó  Vagas: 45 (integral)  Duração: 5 anos
Forma profissionais aptos a resolver ou diminuir problemas tecnológicos, sócio
econômicos, gerenciais e administrativos ligados ao agronegócio bem como possibilitar 
a utilização racional dos recursos disponíveis conservando o equilíbrio do ambiente.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA REGIÃO 
SUL - CERES

ARQUITETURA E URBANISMO (Bacharelado)

ENGENHARIA DE PESCA (Bacharelado)

Local: Laguna  Vagas: 50 (matutino) Duração: 5 anos
Forma profissionais generalistas, aptos a compreender e traduzir as necessidades de 
indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação à concepção, à organização e 
à construção do espaço exterior e interior, abrangendo o urbanismo, a edificação, o 
paisagismo, com maior ênfase em conteúdos sobre a conservação, a valorização do 
patrimônio histórico cultural e planejamento urbano.

Local: Laguna  Vagas: 40 (matutino e vespertino)  Duração: 5 anos
Forma profissionais na administração dos recursos aquáticos, no cultivo e na exploração 
sustentável de recursos pesqueiros marítimos, fluviais lacustres e sua industrialização; 
na gestão de problemas encontrados no setor pesqueiro e na preservação racional do 
meio ambiente.

Centro de Educação Superior da Foz do 
Itajaí - CESFI

ENGENHARIA DE PETRÓLEO (Bacharelado)

Local: Balneário Camboriú  Vagas: 40 (integral)  Duração: 5 anos
O curso de engenharia do petróleo, além de alinhado às atuais tendências do mercado 
nacional e internacional, apresentase com um importante instrumento para a formação 
de engenheiros de petróleo e áreas afins, com sólida base técnica e científica. O profis
sional desse curso capacitase a trabalhar em todos os ramos relacionados à indústria 
do petróleo e, também, a integrar equipes multidisciplinares responsáveis por projetos 
de desenvolvimento da cadeia produtiva na área de petróleo.
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. Entre no site www.vestibular.udesc.br entre os dias 3 de setembro e 5 de outu
bro 2012;

. Leia o Edital/Vestibular 2013/1 e, se concordar com todas as normas nele con
tidas, preencha todos os campos do requerimento de inscrição.

. Imprima o comprovante de requerimento de inscrição que deverá ficar em 
seu poder;

. Imprima o documento de arrecadação da Receita Estadual – DARE;

. Efetue o pagamento da taxa de inscrição, no valor  de R$75,00 (setenta  e 
cinco reais), usando o DARE, até 5 de outubro de 2012, nas agências bancárias 
conveniadas com a Secretaria Estadual da Fazenda  (BRADESCO, BANCO DO 
BRASIL, ITAÚ,  SANTANDER, SICREDI, BANCOOB, HSBC e CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL).

. Havendo mais de uma inscrição pelo mesmo candidato, valerá aquela com 
pagamento da taxa de inscrição mais recente, cancelandose as demais.

Você pode se preparar para o vestibular com base nas provas dos anos anterio
res que estão disponíveis no site www.vestibular.udesc.br. Basta selecionar o 
ano da prova para baixar todas as questões e gabaritos.

Data da prova: 11 de novembro de 2012.

Fique atento ao horário de fechamento dos portões, às 8h50min no período da 
manhã e às 14h50min à tarde. Você não poderá entrar no local de prova após 
esses horários.

No dia do vestibular não esqueça de levar: 
. Caneta azul ou preta com o corpo transparente;
. Documento de identidade atualizado e em perfeito estado;
. O documento “Confirmação da Inscrição/Local de prova” que deve ser impres
so do site www.vestibular.udesc.br, após confirmada a inscrição.
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