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EDITAL Nº 07/2021 
 

JOINVILLE 
 

Dispõe sobre a matrícula dos candidatos 

classificados na SUA – Seleção Unificada 

ACAFE – 2022/1 do Centro Universitário – 

Católica de Santa Catarina em Joinville. 

 
O Reitor do Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Joinville faz saber 

que as matrículas para o primeiro semestre letivo de 2022 dos Calouros dos cursos de 

graduação ministrados na modalidade Presencial da Católica de Santa Catarina em 

Joinville serão realizadas:  

 

1. DATAS E HORÁRIOS 

As matrículas para SUA – Seleção Unificada ACAFE – 2022/1 do Centro Universitário 

– Católica de Santa Catarina em Joinville, acontece de 10 a 15 de dezembro de 2021. 

 

2. MATRÍCULA 
O processo de matrícula, será através do link 

https://inscricaocatolicasc.crmeducacional.com/login/205 

Após a aprovação, o candidato deverá acessar a inscrição, efetivar o pagamento do 

boleto referente a matrícula, correspondente à primeira mensalidade. 

O contrato será enviado via e-mail para realização da assinatura digital (on-line). 

 
3. DA DOCUMENTAÇÃO  

 Documento de Identidade – RG;  

 CPF;  

 Certificado de Conclusão do Ensino Médio;  

 Histórico Escolar do Ensino Médio; 

 Declaração de Escolaridade;  

 Certidão de Nascimento ou Casamento;  

 Título Eleitoral;  

 Comprovante de Quitação Eleitoral;  

 Certificado Militar (Reservista e alistamento militar ou dispensa);  

 Comprovante de Residência. 
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4.  DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DE CANDIDATOS ESTRANGEIROS:  

 Certificado de Conclusão do Ensino Médio; o candidato que concluiu o Ensino 

Médio no exterior deve apresentar sua equivalência obtida na Secretaria Estadual de 

Educação (original para consulta e cópia legível, frente e verso na mesma folha);  

 Boletim Abitur ou IB Diploma conforme opção de ingresso;  

 Visto de estudante concedido pela autoridade consular brasileira;  

 Certidão de nascimento ou de casamento (cópia legível);  

 Passaporte;  

 Carteira de Registro Nacional Migratório - CRNM;  

 Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF).  
 
Observação: Em função dos prazos da Polícia Federal Brasileira para a emissão do 
CRNM- Carteira de Registro Nacional Migratório, será aceito, provisoriamente, para a 
matrícula, o protocolo de solicitação com a data de validade do referido documento). 
 

Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que não apresentar os documentos 
exigidos, ou apresentar documentos falsos ou adulterados.  
Fica condicionada a obrigação de apresentar os documentos originais sempre que 
requisitados pela Instituição, em qualquer tempo, sob pena de não efetivação da 
matrícula do aluno. 

 
A matrícula será confirmada com o pagamento da primeira mensalidade e com a 
assinatura do contrato da matrícula on-line.  
 
No momento da Matrícula o candidato menor de idade que não for emancipado, 
deverá solicitar ao seu responsável legal, que preencha todas as informações da 
matrícula on-line, assine o contrato e enviei as documentações necessárias.  
 
O candidato que concluiu no exterior o curso correspondente ao Ensino Médio, que 
não tenha revalidado seus estudos por órgão oficial brasileiro, deverá obrigatoriamente 
providenciar a revalidação nos órgãos competentes, sem a qual não poderá efetuar a 
matrícula. 
 

 
Joinville – SC  

Local: Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Joinville. Endereço: Rua 

Visconde de Taunay, 427 – Bairro Centro – Joinville, 89203-005. 

E-mail: salamatricula.joi@catolicasc.org.br 
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

O aprovado classificado que não se apresentar para efetuar a matrícula dentro do 

prazo fixado será substituído pelo classificado imediatamente subsequente na lista de 

classificação.  

 

 
Joinville, 08 de dezembro de 2022. 

 

 

                                                Prof. Cleiton Vaz 

                   Reitor 
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