
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA                                                 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS                                             

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA 

Instruções para matrícula dos alunos novos: 

ALUNOS NOVOS DO MESTRADO - 11 DE MARÇO DE 2019 

ALUNOS NOVOS DO DOUTORADO - 12 DE MARÇO DE 2019 

A matrícula deverá ser feita de forma PRESENCIAL na Secretaria do PPGAS, no 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Bloco F, 4º andar, durante o horário de 

expediente do Programa: 8h às 12h e das 14h às 18h. 

Entregar documentação ainda pendente, segundo Edital de Seleção. Apresentação 

de documento de identificação com foto, diploma ou certificado de conclusão de 

curso, original ou cópia autenticada, para os que não o fizeram quando da inscrição 

no processo seletivo. Conforme os editais de seleção, a não apresentação destes 

documentos no momento da matrícula, implicará na perda da vaga.  

Para os alunos que receberão bolsa será necessário apresentação de dados de conta 

bancária ativa: bolsa CNPQ (Banco do Brasil) e bolsa CAPES (qualquer banco). 

***AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PODERÃO SER FEITOS 

DIRETAMENTE NA SECRETARIA, NA POSSE DO DOCUMENTO ORIGINAL 

E CÓPIA*** 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A MATRÍCULA DOS ALUNOS REGULARES DO PROGRAMA deverá ser feita 

on-line pelo link https://capg.sistemas.ufsc.br/modules/aluno/ nos dias 25 e 26 de 

fevereiro de 2019. 

ATENÇÃO: Os alunos em campo devem matricular-se em Dissertação (Mestrado) 

ou Tese (Doutorado). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os REQUERIMENTOS DE MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA deverão 

ser encaminhados exclusivamente no dia 25 de fevereiro, conforme as orientações 

do link http://ppgas.posgrad.ufsc.br/matricula-em-disciplina-isolada/. 

As matrículas em disciplina isolada serão efetuadas na primeira semana de aula, 

quando os candidatos selecionados deverão comparecer na Secretaria do PPGAS 

para confirmação de matrícula. 

http://ppgas.posgrad.ufsc.br/mestrado-e-doutorado/ingresso-e-processo-seletivo/processos-seletivos-turmas-2019/
https://capg.sistemas.ufsc.br/modules/aluno/
http://ppgas.posgrad.ufsc.br/matricula-em-disciplina-isolada/


Alunos de outros Programas de Pós-Graduação da UFSC que queiram cursar 

disciplina isolada no PPGAS não participam do processo de Disciplina Isolada e 

devem solicitar matrícula na Secretaria do seu PPG, mediante o aceite do PPGAS. 

Deverá enviar e-mail para ppgas@contato.ufsc.br informando: nome completo, 

matrícula, nome do Programa de Pós-Graduação (PPG) onde está matriculado, 

código e nome da(s) disciplina(s) optativa(s) que deseja cursar no PPGAS. 

IMPORTANTE: não serão aceitos pedidos de matrícula em disciplinas obrigatórias 

do PPGAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO DE EXPEDIENTE DO PPGAS                                                                                                                         

E-MAIL: ppgas@contato.ufsc.br                                                                                                               

TELEFONE: (48) 3721.4131 
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