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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DISCIPLINA ISOLADA - 2020.1 

 

1. DO PROCESSO 

 

1.1. São concedidas matrículas em disciplinas ELETIVAS do curso do Programa de Pós-graduação em 

Saúde Coletiva a interessados, sempre condicionada à existência de vaga e aceitação do (s) docente 

(s) responsável (eis). 

1.2. A seleção é baseada na análise documental considerando a disponibilidade de vagas na turma e a 

aceitação do docente. 

1.3. Não existindo o número mínimo de inscritos, o Programa poderá cancelar a oferta da disciplina. 

1.4. A candidatura pode ser em até duas disciplinas, entretanto, só é possível cursar UMA disciplina 

por semestre. A ordem de ingresso segue o preenchimento da ficha de inscrição. 

1.5. Os candidatos aprovados para cursar disciplina isolada no programa são considerados alunos espe-

ciais. Aluno especial ganha o direito de assistir a disciplina específica para o qual se candidatou, 

com obtenção de conceito e histórico escolar comprobatório da realização dessa disciplina. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

 

2.1.As inscrições serão realizadas de 02/03/2020 a 03/03/2020 através da entrega da documentação na 

secretaria do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva ou por via postal, conforme as especifi-

cações que seguem: 

Envio da documentação pode ser feito por qualquer modalidade postal (simples, SEDEX, entre ou-

tras), com data de postagem limite em 27/02/2020. O candidato deve garantir a chegada dos docu-

mentos na UFSC no período de inscrição estipulado e o envelope deve estar endereçado ao Programa 

de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. 

Endereço: 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Ciências da Saúde  

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

Campus Reitor João David Ferreira Lima 

Rua: Delfino Conti, s/n. Bloco H. CEP: 88040-900. 

 

2.2.Os documentos poderão ser entregues por terceiros. 

2.3.Não serão aceitos documentos entregues fora do prazo e/ou documentos entregues fora do horário de 

atendimento (10h00-12h00 / 14h00-16h00). 

 

3. DOS DOCUMENTOS 

O candidato deverá: 

3.1.Preencher a Ficha de Inscrição (Anexo 01 – disponível no site do PPGSC: 

http://ppgsc.ufsc.br/?page_id=1035) e entregar na secretaria junto com os seguintes documentos: 

a) Cópia de RG e CPF; 

b) Diploma (s) da (s) formação informada (s) na Ficha de Inscrição; 

c) Histórico Acadêmico de toda (s) formação (ões) – onde apareçam as disciplinas cursadas 

anteriormente. 

3.2.Preencher o Formulário Online (Anexo 02 – disponível no site do PPGSC: 

http://ppgsc.ufsc.br/?page_id=1035). 

http://ppgsc.ufsc.br/?page_id=1035
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4. DOS ALUNOS ESTRANGEIROS 

 

4.1.Só poderão cursar disciplinas isoladas os candidatos que possuírem visto permanente ou os candida-

tos que sejam alunos de Universidades que possuam Convênio com a UFSC. 

 

5. DO CRONOGRAMA 

 

5.1.Inscrições: 02/03/2020 a 03/03/2020, conforme horário de atendimento externo da secretaria 

(10h00-12h00 / 14h00-16h00). 

5.2.Resultado Final: até 06/03/2020, às 16h00min, no site do PPGSC/UFSC. 

5.3.Início das disciplinas: a partir de 09/03/2020. 

 

6. DA MATRÍCULA 

 

6.1. A matrícula dos candidatos aprovados é feita automaticamente pela secretaria do PPGSC com base 

nos documentos entregues no momento da inscrição. 

6.2.Os candidatos aprovados que não possuem interesse em cursar a disciplina devem solicitar cancela-

mento da disciplina por e-mail (ppgsc@contato.ufsc.br), conforme o prazo de cancelamento estipu-

lado para os alunos regulares do programa (http://ppgsc.ufsc.br/?page_id=5549).  

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. A grade de disciplinas do primeiro semestre de 2020 estará disponível no Anexo 03 no site do 

PPGSC: http://ppgsc.ufsc.br/?page_id=1035.  

7.2.Os documentos dos alunos que não foram selecionados devem ser retirados na secretaria entre os di-

as 02/04/2020 e 03/04/2020. Após esse período serão descartados.  

7.3.Todas as informações serão divulgadas na página do PPGSC. 

7.4. Dúvidas deverão ser encaminhadas por e-mail: (ppgsc@contato.ufsc.br). 
 

 

 

Florianópolis, 27 de dezembro de 2019. 

 

Secretaria do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva. 
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