
 

 

 

 

EDITAL Nº 08/COPERVE/2014 

 
 

 

A Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, através da Comissão Permanente do 

Vestibular - COPERVE, retifica o Edital 07/COPERVE/UFSC referente ao Concurso Vestibular 

UFSC/2015/Educação do Campo - Área das Ciências da Natureza e Matemática, alterando o 

período de inscrição e demais datas relacionadas, conforme especificado a seguir: 

 

I – Altera o item 2.2 do Edital 07/COPERVE/UFSC, que passa a ter a seguinte redação: 

 

2.2 - Para realizar a inscrição, o candidato deverá proceder da seguinte maneira: 

a) entrar no site www.educacaodocampo2015.ufsc.br, no período de 03 de novembro de 2014 

até as 23h59min do dia 08 de dezembro de 2014, preencher integralmente o Requerimento de 

Inscrição e enviá-lo (via internet) para a COPERVE/UFSC. As informações prestadas no 

Requerimento de Inscrição são de total responsabilidade do candidato; 

b) imprimir o Comprovante de Requerimento de Inscrição; 

c) imprimir o Boleto Bancário para pagamento da taxa de inscrição; 

d) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), usando o 

Boleto Bancário, até o dia 09 de dezembro de 2014. Esse pagamento deverá ser efetuado em 

qualquer agência bancária do Território Nacional (observado o horário de atendimento externo 

das agências), em postos de autoatendimento ou via internet (observado o horário estabelecido 

pelo banco para quitação nesta data). 

 

II – Altera o item 9.8 do Edital 07/COPERVE/UFSC, que passa a ter a seguinte redação: 

 

9.8 – O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de condições especiais para a 

realização das provas deverá solicitá-las no Requerimento de Inscrição e comprovar sua 

necessidade através de laudo técnico, emitido por profissional da área de saúde, o qual deverá ser 

entregue (ou encaminhado através dos correios) na (para a) COPERVE/UFSC, Campus 

Universitário, Bairro Trindade, CEP 88040-900, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, até o dia 

09 de dezembro de 2014. O laudo será avaliado por equipe multiprofissional, a qual, se 

necessário, poderá convocar o candidato para entrevista. 

 

 

 

Florianópolis, 21 de novembro de 2014. 

 

 

Profa. Edite Krawulski 

PRESIDENTE DA COPERVE/UFSC 


