
 
 

 
 

CALENDÁRIO 2012.1 
 

Matrícula alunos efetivos: 09 e 10 de fevereiro 

 

Matrícula alunos especiais: 15 e 16 de fevereiro 

 

Início do semestre: 05 de março 

 

Rematrícula e cancelamento: 29 e 30 de março 

 

Bondeandando: 21 a 25 de maio 

 

Entrega dos conceitos 2011.2: até 28 de maio 

 

Exame de seleção – mestrado: 02 a 06 de julho 

 

Fim do semestre: 11 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 (a senha é o mesmo número de matrícula até que seja 

alterada). Caso a senha tenha sido esquecida sua recuperação deve ser feita também pelo 

site, que enviará novo número ao e-mail cadastrado em seus dados no CAPG. 

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


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

automaticamente relatório de todos os alunos matriculados. 

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

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

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

 

Alunos ingressantes 2012.1 

Os alunos ingressantes no semestre 2012.1 devem encaminhar por e-mail à secretaria 

(secpgl@cce.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 

(secpgl@cce.ufsc.br): 15 e 16/02/12. 

2º. Etapa: professores avaliam as fichas de matrícula: 22 a 24/02/12. 

3º. Etapa: professores passam a avaliação do candidato para a secretaria: 27/02/12. 

4º. Etapa: disponibilização no mural e no site da Linguística dos candidatos aceitos: 

28/02/12 após as 18:00hs. 

5º. Etapa: candidatos (aceitos pelos professores avaliadores) pagam taxa de 

matrícula em disciplina isolada e entregam o comprovante na secretaria da 

Linguística: 29/02 e 1º/03/12. 

6º. Etapa: publicação no mural e no site da Linguística dos alunos matriculados em 

disciplina isolada: 02/03/2012. 

 

Observações: 

 

 

1. A taxa de matrícula para aluno matriculado em disciplina isolada está prevista na 

Resolução Normativa nº 03/CC/2010 e no Memorando Circular 15/PRPG/2010. 

2. O valor da taxa é de R$ 50,00 por disciplina e por semestre. 
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3. O pagamento deve ser feito no Banco do Brasil, usando a opção 

“Transferência”, item 4 – Conta Única da União, informar o código de 

recebimento 15316315237288322 (código I) e o CPF do Aluno Matriculado em 

disciplina isolada (código II). 

 

 


