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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 142/2020/CUN, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020 
 
Dispõe sobre o processo seletivo para ingresso no 
semestre 2020.2 no curso de graduação em 
Medicina do campus de Araranguá e nos demais 
cursos da UFSC com vagas remanescentes do 
Vestibular Unificado UFSC/UFFS-2020. 

 
 O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, em conformidade com 
o contido na Resolução Normativa nº 52/CUn/2015, alterada pelas resoluções normativas nº 
101/CUn/2017 e nº 131/2019/CUn, tendo em vista o que decidiu este Conselho em sessão 
realizada em 29 de setembro de 2020, conforme os termos do Parecer nº 26/2020/CUn, 
constante do processo nº 23080.034447/2020-97, 

 
 RESOLVE: 
  
 Art. 1º Estabelecer que a seleção de candidatos para ingresso no semestre 
2020.2 no curso de graduação em Medicina do campus de Araranguá e nos demais cursos da 
UFSC com vagas remanescentes do Vestibular Unificado UFSC/UFFS-2020 será realizada através 
das notas obtidas pelos candidatos nas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 
2017, 2018 e 2019. 
 Parágrafo único. Poderão se inscrever candidatos oriundos de qualquer percurso 
escolar, desde que satisfaçam as seguintes exigências:   
 I – tenham concluído ou venham a concluir o Ensino Médio até a data de 
matrícula na UFSC, a ser definida em portaria do Departamento de Administração Escolar da 
Pró-Reitoria de Graduação (DAE/PROGRAD) posterior a esta resolução normativa;  
 II – tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2017, em 
2018 ou em 2019, à exceção daqueles que o realizaram na condição de treineiro.   

 Art. 2º A distribuição das vagas disponíveis, que constarão em edital posterior a 
esta resolução normativa, deve garantir que sejam observados os percentuais de reserva de 
vagas previstos na política de ingresso da UFSC, em conformidade com a Resolução Normativa 
nº 052/CUn/2015 e legislações posteriores.  

 Art. 3º Esta resolução normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
Boletim Oficial da UFSC. 
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