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INSTRUÇÕES PARA MATRÍCULA 

 

1. Primeiro acesso ao CAPG. 

Aqueles que nunca acessaram o Sistema Acadêmico de Pós-Graduação (CAPG) devem efetuar o 

cadastro. Para isso, o aluno deverá acessar www.capg.ufsc.br e escolher “Recuperar senha” ou 

“Primeiro acesso”. Após o cadastro, acessar o CAPG em www.capg.ufsc.br utilizando, como 

usurário, seu número de matricula ou CPF. No menu Cadastro você confere dados cadastrais e no 

menu Documentos você emite os documentos disponíveis/desejados. 

2. Após acessar o CAPG. 

Após definir com seu orientador sobre as disciplinas a serem cursadas, faça a matricula via CAPG 

utilizando os códigos correspondentes. Ao final, o aluno deverá imprimir o comprovante de 

matrícula, colher a assinatura do orientador e entregar na Secretaria do Programa até o fim da 

primeira semana de aulas.  

3. Matrícula em disciplinas de outros programas. 

Para solicitar matrícula em disciplinas de outros programas de pós-graduação da UFSC é necessário 

preencher o formulário específico, colher a assinatura do orientador e autorização do programa 

correspondente. O formulário está em nossa página: 

http://mpsm.ufsc.br/files/disciplina-de-outro-curso-para-alunos-MPSM1.doc 

4. Instruções referentes à disciplina “Seminários de Dissertação de Mestrado”. 

Para conclusão do curso, é necessário que o aluno cumpra os créditos necessários conforme o 

currículo ao qual estiver vinculado. Aqueles que ainda não cumpriram devem matricular-se em 

disciplinas do programa ou de outro programa conforme definição junto ao orientador. Para aqueles 

que já cumpriram os créditos necessários e não irão defender seus trabalhos até o início do semestre 

posterior àquele em que finalizou os créditos necessários, devem matricular-se em “Seminários de 

Dissertação de Mestrado”. 

OBS.: “Seminário de Dissertação de Mestrado” não é uma disciplina. É apenas um vínculo com o 

programa para o aluno que cumpriu os créditos e está apenas elaborando a dissertação.  

Importante: quem ainda não cumpriu os créditos necessários NÃO deve se matricular em 

“Seminários de Dissertação de Mestrado”. 

Os horários estão no “Quadro de Disciplinas 2019-2”, em nosso site. 
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