
 
 

CALENDÁRIO 2017.1 
 

Matrícula de alunos efetivos: 13 a 15 de fevereiro (segunda-feira a quarta-feira) 

 

Matrícula em disciplina isolada: 13 e 14 de fevereiro (verificar abaixo os 

procedimentos de envio das fichas de matrícula) 

 

Início do semestre: 06 de março 

 

Reunião de Planejamento – Docentes do PPGLg/UFSC – 15 de março 

 

Reunião da Coordenação com os discentes do PPGLg/UFSC – 22 de março 

 

Rematrícula e cancelamento de disciplinas: 27 a 29 de março 

 

Entrega dos conceitos 2016.2: até 30 de março 

 

Lançamento do edital de seleção ao mestrado e doutorado 2018.1 – 30 de 

junho 

 

Fim do semestre: 07 de julho 

 

Orientações: 

 

Procedimento de matrícula para alunos efetivos: 

 

Os alunos regulares farão a matrícula on-line através do site www.capg.ufsc.br, usando 

seu número de matrícula e senha. Caso a senha tenha sido esquecida, sua recuperação 

http://www.capg.ufsc.br/


deve ser realizada também pelo site, que é responsável por enviar uma nova senha ao e-

mail cadastrado em seus dados no CAPG. 

Não será necessária a entrega do comprovante de matrícula, já que o sistema gera 

automaticamente relatório de todos os alunos matriculados. 

Para efetuar matrículas em outros Programas de Pós-graduação, o aluno deverá pegar 

assinatura na ficha de matrícula, do secretário ou coordenador do referido Programa, e 

entregar na secretaria do PPGLg. 

 

Obs.: O pedido de matrícula na disciplina estágio docência só é possível via secretaria, 

já que a Resolução n. 44/CPG/2010 estabelece que o Colegiado Delegado de cada 

Programa deve aprovar o Plano de Trabalho de cada aluno que solicita matrícula. 

 

Alunos ingressantes 2017.1 

 

Os alunos ingressantes no semestre 2017.1 devem encaminhar por e-mail à secretaria 

(ppgl@contato.ufsc.br) o formulário de inscrição e formulário de matrícula de aluno 

regular (disponíveis em nosso site, pasta documentos e formulários), dentro do prazo de 

matrícula para alunos efetivos. 

 

 

Procedimento de matrícula para alunos em disciplina isolada: 

 

1º. Etapa: envio das fichas de matrícula (disponível em nosso site, pasta 

documentos e formulários, matrícula em disciplina isolada) por e-mail 

(ppgl@contato.ufsc.br): 13 e 14/02/2017. 

2º. Etapa: professores avaliam as fichas de matrícula: 22 e 23/02/2017.  

3º. Etapa: disponibilização no mural e no site da Linguística dos candidatos aceitos: 

02/03/2017 após as 18 horas. 

4º. Etapa: publicação no mural e no site da Linguística dos números de matrícula 

dos alunos em disciplina isolada: 04/03/2017, após às 18 horas. 

 

Observações: 

 

1. Não há pagamento de taxa de matrícula. 

mailto:ppgl@contato.ufsc.br
mailto:ppgl@contato.ufsc.br


2. Cada aluno poderá fazer no máximo duas disciplinas isoladas no Programa. 

E não mais duas por semestre. Se o aluno já cursou duas disciplinas no 

Programa seu pedido será automaticamente recusado. 


