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ABERTURA VAGAS PARA DISCIPLINA ISOLADA 

 

A Coordenadoria do PPGEC - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Santa Catarina torna público que estão abertas inscrições para 

vagas de alunos em disciplinas isoladas dos Cursos de Mestrado e Doutorado, com 

início no 1º Trimestre de 2016. 

 

Período de Inscrição: 

 

Mestrado: 

De 15 de fevereiro a 27 de fevereiro de 2016 para início no 1º trimestre de 2016, com 

divulgação dos resultados, via Internet – Página do PPGEC até o dia 04 de março de 2016. 

Doutorado: 

De 15 de fevereiro a 27 de fevereiro de 2016 para início no 1º trimestre de 2016, com 

divulgação dos resultados, via Internet – Página do PPGEC até o dia 04 de março de 2016. 

 

Procedimentos de Inscrição: 

Cadastro inicial via internet, no endereço http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/ 

Após o cadastro, o candidato deverá encaminhar os seguintes documentos:  

 

Candidatos ao Mestrado 

- Histórico Escolar do(s) curso(s) de nível superior e, quando for o caso, do(s) de Pós-

Graduação; 

- Curriculum Vitae no formato da Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br/); 

- Fotocópia autenticada do(s) diploma(s) de graduação (frente e verso), ou documento 

comprobatório do término de curso de graduação; 

- Carta de referência de dois professores ou profissionais de nível superior atuantes na área de 

concentração pleiteada (modelo 1); 

- Projeto de Dissertação segundo modelo padrão (modelo 2);  

- Carta de intenção de professor credenciado no PPGEC de servir como Tutor (modelo 5); 

- Uma foto 3x4 recente; 

- Cópia do CPF e do RG; 

- Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

- Cópia de comprovante de que está em dia com o serviço militar para candidatos brasileiros do 

sexo masculino; 

- No caso de candidato estrangeiro, prova de proficiência em Língua Portuguesa. 

 

As áreas de concentração poderão ser encontradas em http://ppgec.posgrad.ufsc.br/areas-de-

concentracao. 

 

Candidatos ao Doutorado 

- Histórico Escolar do(s) Curso(s) de nível superior e do(s) título(s) de Mestre do(s) referido(s) 

curso(s) de Pós-Graduação credenciado(s) na CAPES com conceito igual ou superior a 3; 

- Curriculum Vitae no formato da Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br/); 

- Fotocópia autenticada do(s) diploma(s) de graduação (frente e verso); 

- Fotocópia autenticada do(s) diploma(s) de Mestrado (frente e verso);  
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- Carta de referência do orientador de Mestrado e de dois professores doutores ou 

pesquisadores, de preferência credenciados no programa de pós-graduação onde realizou o 

mestrado (modelo 1); 

- Projeto de Tese segundo modelo padrão (modelo 3);  

- Carta de intenção de professor credenciado no PPGEC de servir como Tutor (modelo 5); 

- Uma foto 3x4 recente; 

- Cópia do CPF e do RG; 

- Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

- Cópia de comprovante de que está em dia com o serviço militar para candidatos brasileiros do 

sexo masculino; 

- No caso de candidato estrangeiro, prova de proficiência em Língua Portuguesa. 

 

As áreas de concentração poderão ser encontradas em http://ppgec.posgrad.ufsc.br/areas-de-

concentracao. 

 

Candidatos estrangeiros 

Deverão apresentar ainda fotocópia autenticada do Passaporte, das páginas que confirmem a 

identidade (foto e dados pessoais) e o visto de entrada no país.  

 

Os modelos 1, 2, 3 e 5 acima poderão ser obtidos em 

http://ppgec.ufsc.br/secretaria/documentos-formulario/ 

 

A documentação deve ser entregue pessoalmente ou enviada pelo correio para o seguinte endereço: 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Tecnológico 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil- PPGEC 

Departamento de Engenharia Civil 

DISCIPLINA ISOLADA 2016- 1  

Campus Universitário – Trindade – Caixa Postal 476  

CEP 88040-900 - Florianópolis/Santa Catarina/Brasil  

 

O cumprimento dos prazos indicados para inscrição se dará na recepção dos documentos na 

Secretaria do Programa ou na data de postagem, que deverá ocorrer impreterivelmente até o último 

dia do prazo de inscrição conforme cronograma indicado. Serão confirmadas apenas as inscrições 

dos candidatos que apresentarem TODA a documentação exigida. Não caberá à Secretaria do 

Programa alertar aos candidatos quanto à eventual falta de documentos. 

Somente serão aceitos candidatos que possuam formação de graduação nas seguintes áreas 

de conhecimento: Engenharias, Arquitetura e Ciências Exatas (desde que devidamente justificado). 

Os aprovados deverão participar da aula inaugural, em data a ser divulgada. 

As matrículas não poderão ser canceladas fora do prazo de ajustes previstos no calendário do 

PPGEC. 

As aulas deverão ser cursadas a partir do início do trimestre letivo (1º de março 2016). 

 

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2016. 

 

Prof. Glicério Trichês 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 
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