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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA - 2020.1 

1. CALENDÁRIO  

 

EVENTO DATA 

MATRÍCULA (via CAPG) 17/02-19/02 

INÍCIO DO SEMESTRE 09/03 

ENTREGA DO COMPROVANTE DE 

MATRÍCULA  
17/02-20/02 

PLANO DE ESTÁGIO DOCÊNCIA  Até 03/03 

CANCELAMENTO DE DISCIPLINAS Até 06/04 

PROFICIÊNCIA (Turma 2019) Até 31/07/2020 

 

2. MATRÍCULAS  

As matrículas deverão ser realizadas de comum acordo com o Orientador (a), 

EXCLUSIVAMENTE via CAPG: (https://capg.sistemas.ufsc.br/modules/aluno/). 

Durante o período de matrícula é possível editar o plano de disciplinas, incluindo ou 

excluindo entre as opções. 

Matrículas em outros Programas de Pós-graduação da UFSC seguem o calendário 

daquele onde será cursada a disciplina. Neste caso, para efetivar a matrícula, é 

obrigatório apresentar uma autorização de matrícula na disciplina do outro Programa de 

Pós-graduação emitida pelo docente da disciplina ou pela respectiva Secretaria 

administrativa do curso. Para o PPGSC a autorização pode ser encaminhada por e-mail 

junto com o comprovante de matrícula em disciplinas de outros programas (disponível 

no site do PPGSC em http://ppgsc.ufsc.br/?page_id=19), devidamente preenchido pelo 

aluno e assinado pelo orientador.  

Quando não for cursar disciplinas (no PPGSC, outro PPG ou estágio docência) o 

aluno deve matricular-se em “Elaboração de tese ou Elaboração de dissertação”. 

 

3. COMPROVANTE DE MATRÍCULA  

O plano de matrícula deverá ser impresso, assinado pelo orientador e entregue na 

Secretaria. O comprovante de matrícula, após a confirmação da matrícula, deve ser 

imediatamente salvo pelo aluno, pois o sistema só o gera uma única vez. 

https://capg.sistemas.ufsc.br/modules/aluno/
http://ppgsc.ufsc.br/?page_id=19
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Em caso de perda do documento o discente deve produzir uma versão em word (vide 

modelo no site do PPGSC, disponível em http://ppgsc.ufsc.br/?page_id=19) e coletar a 

assinatura do Orientador. A entrega do plano de matrícula na secretaria será feita, 

exclusivamente, entre os dias 17/02 a 20/02 – vide calendário acima.  

 

4. ESTÁGIO DOCÊNCIA 

Os discentes deverão escolher a disciplina de realização do estágio docência no 

conjunto de ofertas publicado pela comissão de Estágio Docência. (O rol de disciplinas 

será encaminhado a todos os alunos via e-mail e/ou publicado no site do PPGSC no 

início de fevereiro de 2020). 

Os Planos de Atividades deverão ser entregues na Secretaria – vide calendário acima. 

Não serão aceitos atrasos ou documentos sem as devidas assinaturas (excluindo a do 

Coordenador do PPGSC). Só será aceito o plano redigido no modelo novo. 

 

5. CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS 

O cancelamento de disciplinas deve ser feito diretamente pelo sistema CAPG (vide 

calendário acima) e o aluno deve entregar na secretaria do PPGSC o termo de 

cancelamento gerado pelo sistema, devidamente assinado pelo orientador. A perda do 

prazo implicará em reprovação. 

Casos em que o aluno terá sua matrícula cancelada e será DESLIGADO do Programa: 

i) Deixar de se matricular por dois períodos consecutivos, sem estar trancado; 

ii) Reprovar em duas disciplinas. 

Além de outros casos previstos na Resolução 95/CUn/2017 e no Regimento do PPGSC. 

O aluno que incorrer em uma das situações previstas somente poderá ser 

readmitido por meio de um novo processo de seleção. 

 

6. PROFICIÊNCIA  

Os alunos de Mestrado/Doutorado (ingressantes 2019), que ainda não comprovaram a 

proficiência em língua inglesa, devem apresentá-la até o dia 31/07/2020.  

Os alunos de Doutorado (ingressantes 2019) devem apresentar a proficiência na 

segunda língua até 31/07/2020. A proficiência em segunda língua poderá ser em 

realizada em qualquer língua.  

OBS: As informações sobre o prazo de validade dos certificados de proficiência estão 

disponíveis na página do PPGSC: https://ppgsc.ufsc.br/?page_id=5493 

http://ppgsc.ufsc.br/?page_id=19
https://ppgsc.ufsc.br/?page_id=5493

