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1. Informações para matrícula:  

 - Período de 10/01/2023 a 20/02/2023; 

- O(a) candidato(a) aprovado(a) receberá as orientações para matrícula online por e-mail, conforme 

dados cadastrados no momento da inscrição no processo., conforme item 6,2 do Edital; 

 

2. Relação dos candidatos selecionados, em ordem alfabética: 

 

Curso: Superior de Tecnológica em Segurança da Informação 

Turno: EaD 

Nº inscrição Nome do Candidato 

1633690 Adriano Gonçalves da Silva 

 

 

Documentação obrigatória para matrícula: 

 

I. Certificado de conclusão do ensino médio de acordo com o Parecer ne CP 98/99 do Conselho 

Nacional de Educação e com a Portaria Ministerial n o 391/00;  

II. Histórico escolar do ensino médio;  

III. Documento de identidade — Aceito somente RG;  

IV. Certidão de nascimento ou casamento;  

V. CPF próprio;  

Vl. Título Eleitoral físico ou digital disponível em: https:(/www.tse.ius.br/eleitor/autoatendimento-

do-eleitor/#(atendimentoeleitor/imprimir-titulo;  

VII. Certificado de Reservista ou Documento comprobatório de estar em dia com as obrigações 

militares - sexo masculino (maiores de 18 anos); 

VIII. Comprovante de vacinação contra rubéola (para mulheres), Lei n Q 10.196 de 24/07/96; 

 

A documentação original do(a) candidato(a) deverá ser apresentada nos endereços anteriormente 

informados ou no Polo de apoio presencial, na data do primeiro encontro presencial do semestre, 

para digitalização e conferência dos documentos apresentados, sendo parte integrante do Acervo 

Acadêmico do Estudante. 

https://(/www.tse.ius.br/eleitor/autoatendimento-do-eleitor/#(atendimentoeleitor/imprimir-titulo
https://(/www.tse.ius.br/eleitor/autoatendimento-do-eleitor/#(atendimentoeleitor/imprimir-titulo


 

 

*Caso o estudante possua restrição financeira, não será possível realizar a compra em forma 

de boleto bancário ou cartão de crédito recorrente, podendo indicar um responsável 

financeiro sem restrição para conclusão do processo de matrícula. Ou ainda, poderá ser 

realizada a compra online com cartão de crédito. 

 

Para mais informações, Telefone/Whatsapp: (47) 3321-9629 

 

Centro Universitário SENAI Santa Catarina – Campus Blumenau, 20 de Janeiro de 2023. 


