
Informações aos discentes 
ingressantes no Programa de 

Pós-Graduação em Física



Comunicação/Redes sociais

Secretaria:   das 8 às 12 / das 14 às 18

E-mail:   ppgfsc@contato.ufsc.br

Telefone:   (48) 3721-2308

Site: ppgfsc.posgrad.ufsc.br

http://ppgfsc.posgrad.ufsc.br/


Procedimento de matrícula
• Onde fazer: www.capg.ufsc.br
Há um link no site do programa

Obs: 
- Você deve gerar (PDF) o pedido de matrícula e

encaminhar ao e-mail do programa
- - Caso já tenha orientador formalizado deve

também colher sua assinatura no pedido
(assina.ufsc.br)

• Período de matrícula: definido no 
calendário semestral

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


Disciplinas obrigatórias

Mecânica Quântica I;
* ou Teoria Eletromagnética I ou
Mecânica Estatística;
Estágio de Docência (pelo menos uma vez);

Seminários (em dois semestres).

*(o aluno deve fazer uma opção entre essas duas disciplinas);

Mecânica Quântica I;
Teoria Eletromagnética I
Mecânica Estatística 
Estágio de Docência (pelo menos uma vez)

Seminários (em dois semestres).

Mestrado:

Doutorado:



Trancamento e cancelamento 
de matrícula

Cancelamento de matrícula em disciplina

Onde fazer: www.capg.ufsc.br
Há um link no site do programa

Período de cancelamento: definido no 
calendário semestral

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


Trancamento e 
cancelamento de matrícula

Trancamento de matrícula 
Onde fazer: 

http://ppgfsc.posgrad.ufsc.br/formulariospgfsc/

Tempo mínimo: 1 semestre
Tempo máximo: 1 ano

• Não pode no primeiro e último semestre, nem 
quando em período de prorrogação

• Retroage os efeitos para o início do semestre

http://ppgfsc.posgrad.ufsc.br/formulariospgfsc/


Etapas a serem cumpridas 

Mestrado

Quando cumprí-
los? 

Acesse o controle 
de eventos no 

site do programa

• Projeto de dissertação

2 • Proficiência em língua inglesa

3 • Seminários (por 2 semestre)

4 • Estágio de docência (pelo menos uma vez)

5 • Cursar as disciplina obrigatórias

6 • Relatório Anual de Atividades

7 • Totalizar 24 créditos (disciplina)

8 • Elaboração e Defesa da dissertação

http://ppgfsc.posgrad.ufsc.br/


Etapas a serem cumpridas 

Doutorado 1
• Projeto de tese

2
• Proficiência em língua inglesa e outra língua

3
• Seminários (por 2 semestre)

4
• Estágio de docência (pelo menos uma vez)

5
• Cursar as disciplina obrigatórias (3 disciplinas)



Etapas a serem cumpridas 

Doutorado 6
• Exame de qualificação

7
• Relatório Anual de Atividades (1º e 3º ano)

8
• Totalizar 48 créditos em disciplina

9
• Publicação de artigo (pelo menos aceito)

10
• Elaboração e Defesa da tese 

Quando cumprí-
los? 

Acesse o controle 
de eventos no 

site do programa



Áreas de Concentração do 
Programa

Astrofísica

Física Atômica e Molecular

Física Matemática e Teoria de Campos

Física da Matéria Condensada

Física Nuclear e de Hádrons

1

2

3

4

5

Mais informações acesse o 
site do Programa

http://ppgfsc.posgrad.ufsc.br/


Benefícios aos discentes

- Auxílio Financeiro para apresentação de trabalho em
eventos científicos ou atividades de campos
Acesse o site do programa e acesso no menu “auxílio a
eventos”
- Sala aos alunos do Programa !?!?

- Biblioteca Central e Setorial

- Acesso a rede sem fio:
Acesse o site: https://idufsc.ufsc.br

http://ppgfsc.posgrad.ufsc.br/
https://idufsc.ufsc.br/


Benefícios aos discentes

Catálogo de Serviços:

https://servicosti.sistemas.ufsc.br/publico/catalogo.xhtml



Benefícios aos discentes

Serviço de Atendimento Psicológico

https://sapsi.paginas.ufsc.br/



Benefícios aos discentes
Links úteis

https://ppgfsc.posgrad.ufsc.br/links-uteis/

Github: Plataforma
para hospedagem
de códigos

Overleaf: Editor de
texto em LaTex

Mettzer:
Plataforma para desenvolvimento
de trabalho e pesquisa acadêmica

Mendeley
Gerenciador de referência e
rede social acadêmica

Notion
Ferramenta de planejamento e
gerenciamento de tarefas

http://pgfsc.paginas.ufsc.br/files/2021/04/git-hub-2.png
http://pgfsc.paginas.ufsc.br/files/2021/04/Mettzer.png
http://pgfsc.paginas.ufsc.br/files/2021/04/mendeley.jpg
http://pgfsc.paginas.ufsc.br/files/2021/04/notion.png


Benefícios aos discentes
Eventos / comunidades

https://ppgfsc.posgrad.ufsc.br/eventos-comunidades/

PyLadies
Mentoria de python para meninas

Meetup
Plataforma de comunidades



Benefícios aos discentes

- Fotocópias e impressões:
Na sala da Coordenadoria há uma multifuncional
disponível para uso dos discentes e docentes



Quaisquer questionamentos não 
contemplados neste documento procure a 

Coordenadoria do Programa


