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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

Mestrado:

Doutorado:
Mecânica Quântica I;
Teoria Eletromagnética I;
Mecânica Estatística I;
Estágio de Docência* (pelo menos uma vez);
Seminários (em dois semestres).
*Bolsistas CAPES devem cursar no mínimo duas 
vezes o Estágio de Docência.



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 cumpri-
los? 

Acesse o controle 
de eventos no 

site do programa

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


Etapas a serem cumpridas 

Doutorado



Etapas a serem cumpridas 

Doutorado

Quando cumpri-
los? 

Acesse o controle 
de eventos no 

site do programa



Áreas de Concentração do 
Programa

1. Astrofísica

2. Física Atômica e Molecular

3. Física Matemática e Teoria de Campos

4. Física da Matéria Condensada e 

Mecânica Estatística

5. Física Nuclear e de Hádrons

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



Benefícios aos discentes

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

http://pgfsc.paginas.ufsc.br/files/2021/04/overlaeaf.png


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



Representações Discentes

Colegiado Delegado/Pleno
l Rafael Pacheco Cardoso (Titular)
l Carline Biesdorf (Suplente)

Colegiado Pleno
l Maria de Lourdes Zamboni Peixoto Deglmann (Titular)
l Cheryl Henkels  (Suplente)

l Haimon Otto Melchiors Trebien (Titular)
l Gabriel Zardo Becker (Suplente)

l Lucas André de Mello (Titular)
l Bruna Pacheco (Suplente)



Mapa da UFSC
Links:

https://estrutura.ufsc.br/mapa/

https://goo.gl/maps/etGdiXjwNLhuqPf79

https://estrutura.ufsc.br/mapa/
https://goo.gl/maps/etGdiXjwNLhuqPf79


Restaurante Universitário (RU)

l Valor para estudantes (G1): 
R$1,50;

l Almoço e janta;

l Link:

https://ru.ufsc.br/

https://ru.ufsc.br/


Biblioteca Universitária (BU)

l Link: https://portal.bu.ufsc.br/

l Biblioteca Setorial do CFM (BS)

https://portal.bu.ufsc.br/


Associação de Pós-Graduandos da UFSC 
(APG)

Link: https://apg.ufsc.br/

https://apg.ufsc.br/


Divulga UFSC

Assinatura: https://noticias.ufsc.br/assinaturadodivulga/

https://noticias.ufsc.br/assinaturadodivulga/


Outras coisas...

l Acesso à Internet: Rede Eduroam (education roaming)
Tutorial: 
https://wireless.ufsc.br/configuracao/

l Serviço de VPN (Virtual Private Network):
https://setic.ufsc.br/servicos/acesso-a-redeufsc/servico-de-vpn-virtual-private-

network/

l Projeto Amanhecer:
http://www.hu.ufsc.br/setores/projeto-amanhecer/

https://wireless.ufsc.br/configuracao/
https://setic.ufsc.br/servicos/acesso-a-redeufsc/servico-de-vpn-virtual-private-network/
http://www.hu.ufsc.br/setores/projeto-amanhecer/


Ônibus l FAQ SETUF: 
https://www.setuf.com.br/facil/pergu
ntas-frequentes/perguntas-
estudante/

l SETUF:
https://goo.gl/maps/6b1fqEYavxzKo

Euj9

l No site da Prefeitura: 
https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/tr

ansportes/index.php?cms=tarifas+e
+beneficios&menu=6&submenuid=2
202

l Floripa no Ponto:
https://www.floripanoponto.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.onibusfacil.consorciofenix

https://www.setuf.com.br/facil/perguntas-frequentes/perguntas-estudante/
https://goo.gl/maps/6b1fqEYavxzKoEuj9
https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/transportes/index.php?cms=tarifas+e+beneficios&menu=6&submenuid=2202
https://www.floripanoponto.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.onibusfacil.consorciofenix


Documento de Estudante

Link: https://www.documentodoestudante.com.br/

https://www.documentodoestudante.com.br/


Retorno presencial 
- Comprovante de vacinação (Resolução Normativa 

1/2022/CPG) 
- Máscaras obrigatórias na UFSC 
- Salas: na Fase 3 (a partir de 18/04?) 

- Disciplinas 2022/1: 
‣ Mecânica Quântica I: aulas 100% presenciais 
‣ Teoria Eletromagnética I & Física do Ensino Superior 

I, II e III: aulas remotas até 25/03, presenciais a partir 
de 18/04

https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2022/03/BO-UFSC_02.03.2022.pdf
https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2022/03/BO-UFSC_02.03.2022.pdf
https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2022/03/BO-UFSC_02.03.2022.pdf
https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2022/03/BO-UFSC_02.03.2022.pdf
https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2022/03/BO-UFSC_02.03.2022.pdf
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https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2022/03/BO-UFSC_02.03.2022.pdf
https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2022/03/BO-UFSC_02.03.2022.pdf
https://noticias.ufsc.br/2022/03/ufsc-mantem-uso-obrigatorio-de-mascaras-em-todos-os-ambientes-da-instituicao/
http://-%20https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/02/17/anvisa-concede-o-1o-registro-de-autoteste-para-covid-19-no-brasil.ghtml
https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2022/03/BO-UFSC_02.03.2022.pdf
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http://-%20https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/02/17/anvisa-concede-o-1o-registro-de-autoteste-para-covid-19-no-brasil.ghtml


COVID19 se pega no ar

https://numeroteca.org/cat/en-el-aire/ 

https://numeroteca.org/cat/en-el-aire/
https://numeroteca.org/cat/en-el-aire/


https://www.nytimes.com/2020/12/05/health/coronavirus-swiss-cheese-infection-mackay.html 

COVID19 se pega no ar

https://www.nytimes.com/2020/12/05/health/coronavirus-swiss-cheese-infection-mackay.html
https://www.nytimes.com/2020/12/05/health/coronavirus-swiss-cheese-infection-mackay.html


✅ Vacinação 3 doses 
✅ Ventilação!!!  
✅ Evitar aglomeração e locais fechados 
✅ Testes rápidos de antígenos 
✅ Uso de PFF2

https://covid19.healthdata.org/brazil/santa-catarina?view=cumulative-deaths&tab=trend 

COVID19 se pega no ar

https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/02/17/anvisa-concede-o-1o-registro-de-autoteste-para-covid-19-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/02/17/anvisa-concede-o-1o-registro-de-autoteste-para-covid-19-no-brasil.ghtml
https://covid19.healthdata.org/brazil/santa-catarina?view=cumulative-deaths&tab=trend
https://covid19.healthdata.org/brazil/santa-catarina?view=cumulative-deaths&tab=trend


Não use máscaras, use respiradores!

https://www.blsgroup.com/pt/differences-between-masks/ 

https://www.blsgroup.com/pt/differences-between-masks/
https://www.blsgroup.com/pt/differences-between-masks/


Não use máscaras, use respiradores!

https://healthcareready.org/is-your-mask-effective-against-omicron/ 

https://healthcareready.org/is-your-mask-effective-against-omicron/
https://healthcareready.org/is-your-mask-effective-against-omicron/


COVID19 se pega no ar

An upper bound on one-to-one exposure to infectious human respiratory particles 
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2110117118

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2110117118
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2110117118


Não use máscaras, use respiradores! 
Informações básicas: 
https://www.instagram.com/p/CZayQ0Ot1VT/  

FAQ: 
https://www.qualmascara.com/faq  

Onde achar: 
https://www.pffparatodos.com  

Twitter: 
https://twitter.com/vitormori 

https://www.instagram.com/p/CZayQ0Ot1VT/
https://www.qualmascara.com/faq
https://www.pffparatodos.com
https://twitter.com/vitormori
https://www.instagram.com/p/CZayQ0Ot1VT/
https://www.qualmascara.com/faq
https://www.pffparatodos.com
https://twitter.com/vitormori


Não use máscaras, use respiradores!
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Não use máscaras, use respiradores!



Não use máscaras, use respiradores!



Não use máscaras, use respiradores!

Já existem!



Não use máscaras, use respiradores!





 
   

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA 

 
    

Manual aos discentes ingressantes no Programa de Pós-Graduação em Física - UFSC 
 

Prezado discente ingressante no Programa de Pós-graduação em Física (PPGFSC). 

O objetivo deste manual é apresentar algumas informações básicas e úteis sobre o 

Programa. Para maiores detalhes, recomendamos acessar nosso site que é: 

ppgfsc.posgrad.ufsc.br.  

É nossa intenção aperfeiçoar o manual a cada semestre, portanto as suas sugestões são 

bem-vindas e podem ser enviadas pelo e-mail ppgfsc@contato.ufsc.br. 

Também informamos que a Coordenação do PPGFSC pode atendê-lo pessoalmente 

sempre que necessário. 

 

1. Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Física 

 

A equipe responsável pela Coordenação do Programa é formada pelo Coordenador, 

professor Paulo Henrique Souto Ribeiro (p.h.s.ribeiro@ufsc.br), Subcoordenadora professora 

Natalia Vale Asari (natalia@astro.ufsc.br) e pela chefe de expediente Andressa Fetter 

(ppgfsc@contato.ufsc.br). 

 

O Programa apresenta dois órgãos colegiados:  

 Colegiado Delegado (CD): que é composto por um representante de cada área 

de concentração, um representante discente, além do coordenador e do 

subcoordenador; 

 Colegiado Pleno (CP): composto por todos os professores credenciados como 

permanentes, pela representação discente em número equivalente a 1/5 dos docentes, 

do coordenador e do subcoordenador do Programa e do Chefe do Departamento de 

Física. 

 

 



 

2. Comunicando-se com a Coordenação do Programa 

 

A Coordenação do Programa está disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas 

e das 14 às 18 horas. 

Todos os formulários, declarações, relatórios, documentos, históricos, etc., devem ser 

solicitados ou enviados para a Coordenadoria do Programa. 

O atendimento pode ser presencial, sob agendamento prévio enquanto durar a Fase 2 

de enfrentamento à pandemia de COVID-19, ou via e-mail (ppgfsc@contato.ufsc.br). 

O endereço postal do PPGFSC é: 

Programa de Pós-Graduação em Física 

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas/CFM - Bloco G1 - sl 203 

Campus Universitário - Trindade Florianópolis-SC-Brasil 

Cx. Postal 476 - CEP 88040-900. 

O telefone: (48) 3721-2308. 

Procure-nos sempre que sentir necessidade! 

 

3. Representação Discente 

 

Os representantes discentes têm assento no Colegiado Delegado do Programa, 

portanto, eles também constituem um importante canal de comunicação com a Coordenação. 

Solicitações e queixas diversas podem ser levadas a eles. 

Atualmente, os representantes discentes no Colegiado Delegado são os discentes Rafael 

Pacheco Cardoso – (rafaelpachecocardoso@gmail.com) e Carline Biesdorf – 

(carline.fsc@gmail.com). 

Eles podem ajudar estudantes de outros estados e/ou estrangeiros no que diz respeito à 

chegada ao país, documentos, moradia, dicas gerais, etc. 

 

4. Site do Programa  

 

Além do presente manual, o site do PPGFSC é uma fonte extremamente útil de 

informações para o seu dia a dia. Sugerimos que você acesse a nossa página 

(ppgfsc.posgrad.ufsc.br)  e verifique os conteúdos publicados.  

 



 

5. Fanpage no Facebook 

 

Recentemente criada, também oferece informações sobre o Programa. Procure no 

facebook por Programa de Pós-Graduação em Física – UFSC, curta a nossa fanpage e adicione a 

sua “lista de interesse”. 

 

6. Chegando a Florianópolis 

 

Muitos estudantes ingressam nos cursos da PG em Física da UFSC oriundos de outros 

estados do Brasil ou de outros países. Normalmente existem várias providências de ordem 

prática (moradia, documentos, etc.) que precisam ser realizadas antes mesmo das aulas 

começarem.  

Em particular, o estudante estrangeiro precisará providenciar com urgência documentos 

como o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e o CPF (Cadastro de Pessoa Física). Sem estes 

documentos ele não poderá, por exemplo, abrir uma conta corrente no Banco do Brasil, onde 

sua bolsa de estudos será depositada. 

No site: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/registro-de-autorizacao-de-

residencia-1/registro-de-autorizacao/registro-de-autorizacao-de-residencia, o estrangeiro 

(aluno, visitante ou professor) encontrará um guia sobre todos os procedimentos a serem 

tomados.  

Também é importante que o estudante procure a ajuda de outros estudantes 

estrangeiros que já passaram por este processo. 

 

7. Fazendo a Matrícula no Mestrado ou no Doutorado 

 

Todos os estudantes do Programa, novatos ou veteranos, devem fazer a matrícula no 

início de cada semestre letivo. A matrícula deve ser feita no site http://www.capg.ufsc.br. O 

período de matrícula é divulgado através do calendário do semestre que está no site. 

De acordo com o Art. 40 do Regimento Interno: O aluno cursando o primeiro semestre 

do curso de mestrado deve, obrigatoriamente, se matricular em pelo menos uma disciplina 

obrigatória; No caso de alunos que tenham cursado alguma disciplina obrigatória 

anteriormente, será exigida a matrícula em pelo menos uma outra disciplina oferecida. 

 



 

Aos alunos com projeto de dissertação ou tese aprovado será exigida a anuência 

(assinatura) do orientador para efetivação da matrícula. 

Para o mestrado são disciplinas obrigatórias: 

I - Mecânica Quântica I; 

II - Teoria Eletromagnética I ou Mecânica Estatística I (o aluno deve fazer uma opção 

entre essas duas disciplinas); 

III – Estágio de Docência (pelo menos um semestre); 

IV – Seminários (em dois semestres). 

 
As disciplinas obrigatórias ao curso de doutorado são: 

I - Mecânica Quântica I; 

II - Teoria Eletromagnética I; 

III - Mecânica Estatística; 

IV – Estágio de Docência (pelo menos um semestre)*; 

V – Seminários (em dois semestres). 

* Conforme determina o art. 18 da Portaria Nº 76, de 14 de abril de 2010, que regulamenta o 
Programa de Demanda Social da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES, o aluno do curso de doutorado, que for contemplado com uma bolsa da 
CAPES, deverá cursar por no mínimo 2 (dois) semestres a disciplina estágio de docência. 
 

 

7.1 Trancamento de Matrícula:  

 

De acordo com o Art. 42 do Regimento Interno, será permitido ao aluno, por meio de 

processo devidamente justificado, o trancamento da matrícula no Programa, observadas as 

regras estipuladas no art. 46 da Resolução Normativa nº 95/CUn/2017, as quais seguem: 

 tempo máximo: 12 meses; 

 Tempo mínimo: nunca inferior a um semestre letivo,  

 Não será permitido o trancamento da matrícula no primeiro e no último período 

letivo, nem em períodos de prorrogação de prazo para conclusão do curso. 

 

No site do Programa no link “formulário” há disponível um documento para formular 

seu pedido para ser encaminhado ao Colegiado Delegado. 

 

 



 

8. Etapas a serem cumpridas nos cursos de Mestrado e Doutorado em Física da UFSC 

 

De acordo com o Art. 46 do Regimento Interno, as etapas a serem cumpridas pelo aluno 

para a obtenção do título de mestre ou doutor em física compreendem: 

I – admissão formal no Programa; 

II – aprovação de um projeto de dissertação ou tese e da indicação do orientador; 

III – integralização de créditos em disciplinas, obtendo índice de aproveitamento global 

igual ou superior a 7 (sete); 

IV – comprovação de proficiência em língua inglesa; 

V – aprovação, por duas vezes, na atividade “Seminários do PPGFSC”; 

VI – elaboração e defesa de um trabalho de conclusão; 

VII – para o doutorado, além das etapas já mencionadas, será necessário também obter 

a aprovação no exame de qualificação e ter autoria ou coautoria de publicação científica 

durante o período do doutoramento, satisfazendo os critérios especificados na resolução 

normativa a que se refere o art. 27 deste Regimento. 

 

A não observância das normas e prazos estabelecidos poderá acarretar penalidades 

definidas pelo Colegiado Delegado, incluindo a não concessão de auxílios ao aluno e/ou a seu 

orientador, a suspensão ou cancelamento de bolsa e o desligamento do aluno no Programa. 

 

De acordo com o Art. 53, além do preparo da dissertação, com valor de seis créditos, o 

aluno do mestrado necessita obter no mínimo 24 (vinte e quatro) créditos, devendo: 

I – ter cursado as disciplinas obrigatórias; 

II – obter no mínimo quatro créditos em disciplinas eletivas, não contados os associados 

ao Estágio de Docência; 

III – realizar pelo menos uma vez o Estágio de Docência; 

IV – matricular-se e ser aprovado na atividade “Seminários do PPGFSC” em pelo menos 

dois períodos letivos. 

 

De acordo com o Art. 54, além do preparo da tese, com valor de doze créditos, o aluno 

do doutorado necessita obter no mínimo 48 (quarenta e oito) créditos, devendo: 

I - ter cursado as disciplinas obrigatórias; 



 

II – obter, durante o doutorado, no mínimo oito créditos em disciplinas eletivas, não 

contados aqueles associados ao Estágio de Docência; 

III – realizar, durante o doutorado, pelo menos uma vez* o Estágio de Docência; 

IV – matricular-se e ser aprovado na atividade “Seminários do PPGFSC” em pelo menos 

dois períodos letivos. 

Créditos realizados no curso de mestrado poderão ser validados para o curso de 

doutorado, desde que aprovadas pelo COLEGIADO DELEGADO. 

*Ver item 7.1 deste manual. 

 

8.1 Seminários do PPGFSC 

 

O PPGFSC tem a tradição de promover seminários às sextas-feiras, no período da 

manhã, na sala 212, Auditório do Departamento de Física. 

Todos os alunos dos cursos de mestrado e doutorado deverão cursar esta disciplina, 

obrigatoriamente em 2 (dois) semestres e obter frequência mínima igual ou superior a 75% 

(setenta e cinco por cento), sendo que a disciplina não possui créditos pois trata-se de pré-

requisito para a conclusão do curso. 

Tipicamente, as palestras possuem caráter geral, mas os temas abordados são tópicos 

de pesquisa de interesse atual. 

É possível repor faltas nesta disciplina em eventos que ocorram durante a semana. 

 

8.2 Exame de Qualificação  

 

Até completar o prazo de 2 (dois) anos, o aluno do curso de doutorado deverá passar 

por um exame de qualificação que consiste na apresentação do trabalho desenvolvido em sua 

tese até o momento deste exame. Uma banca composta por 3 (três) professores doutores será 

responsável pela avaliação. 

 

8.3 Publicação de artigo como pré-requisito para o Doutorado  

 

A defesa de Doutorado apenas pode se dar após a publicação ou aceite final de pelo 

menos um artigo em revista de circulação internacional arbitrada, sobre tema relacionado à 

tese e tendo o aluno como autor ou coautor. 



 

 

8.4 Exame de Proficiência em Língua Estrangeira  

 

Até o primeiro dia do terceiro semestre de matrícula, o aluno do curso de mestrado e 

doutorado, deverá apresentar comprovação de proficiência em língua inglesa, em nível 

equivalente ou superior ao exame de proficiência oferecido pelo Departamento de Línguas e 

Literatura Estrangeiras (DLLE/UFSC).  

A aprovação no TOEFL com pontuação igual ou superior a 470 pontos também é aceita 

como comprovante da proficiência em língua inglesa. 

O aluno do curso de doutorado deve ainda apresentar atestado de proficiência em outra 

língua estrangeira que poderá ser atestado por seu orientador. 

 

8.5 Relatório Anual 

 

Os alunos do curso de mestrado e doutorado deverão apresentar relatórios anuais 

sucintos descrevendo o andamento do projeto. 

Estão dispensados de apresentar relatórios: 

a) mestrandos ao final do segundo ano, desde que não seja necessária prorrogação de 

prazo para a conclusão do mestrado; 

b) doutorandos ao final do segundo ano, desde que o exame de qualificação seja 

apresentado no prazo regimental de 2 (dois) anos; 

c) doutorandos ao final do quarto ano, desde que não seja necessária prorrogação de 

prazo para a conclusão do doutorado. 

Esse documento se encontra no site do Programa no link “Formulários”. Basta 

preencher, assinar digitalmente e enviar para a Coordenadoria do Programa. 

 

8.6 Validação de Disciplinas 

 

De acordo com o Art. 57, poderão ser validados créditos obtidos em disciplinas ou 

atividades de outros cursos de pós-graduação stricto sensu credenciados pela CAPES, mediante 

aprovação do Colegiado Delegado. 

 

 



 

9. Outras disciplinas 

 

9.1 Disciplina de Estudos Dirigidos 

 

 Segundo o Art. 55 do Regimento Interno, o aluno com projeto de dissertação ou tese já 

aprovado pelo colegiado delegado poderá obter créditos em Estudos Dirigidos por meio de 

solicitação do orientador, acompanhada do plano de estudos.  

As atividades de Estudos Dirigidos serão coordenadas por um docente do Programa, não 

necessariamente o orientador do aluno.  

O número de créditos em Estudos Dirigidos é limitado a quatro, para alunos do 

mestrado, e a doze, para alunos do doutorado, não sendo permitida a obtenção de mais do 

que quatro créditos por semestre. 

 

9.2 Trabalhos Acadêmicos  

 

Segundo o Art. 56, o aluno poderá obter até 8 (oito) créditos na atividade TRABALHOS 

ACADÊMICOS. 

São considerados trabalhos acadêmicos publicações científicas durante o período do 

curso de pós-graduação que apresentem o aluno como autor ou coautor e que satisfaçam os 

mesmos critérios de relevância estipulados na resolução normativa a que se refere o art. 26 do 

Regimento Interno do Programa. 

A solicitação de créditos nessa atividade deverá ser encaminhada pelo aluno e pelo 

orientador em formulário específico disponibilizado no site do Programa, cabendo ao Colegiado 

Delegado a avaliação da solicitação. 

Serão concedidos até 4 (quatro) créditos para cada trabalho acadêmico, sendo que os 

créditos obtidos no mestrado não serão validados quando do ingresso no doutorado. 

 

10. Definindo o Orientador 

 

Os alunos dos cursos de mestrado e doutorado terão até o primeiro dia do segundo 

semestre de matrícula, contados a partir da data de ingresso no Programa, para definirem um 

orientador e apresentarem seu projeto de dissertação e tese, respectivamente, mediante 



 

formulário específico disponível no site do Programa, devidamente assinado pelo discente e 

pelo orientador.  

Atenção: Só poderá ser registrado como orientador o professor credenciado junto ao 

Programa como professor permanente. 

 

11.  Áreas de Concentração 

 

O discente deve optar por uma das áreas/linhas de pesquisa desenvolvidas no PPGFSC. 

Os docentes do Programa de Pós-Graduação em Física realizam pesquisas em 5 Áreas de 

Concentração, a saber: 

- Astrofísica; 

- Física Atômica e Molecular; 

- Física da Matéria Condensada e Mecânica Estatística; 

- Física Matemática e Teoria dos Campos; 

- Física Nuclear e de Hádrons. 

 

Mais detalhes sobre cada área de concentração, incluindo o nome dos professores que 

trabalham em cada uma delas, você pode encontrar em ppgfsc.posgrad.ufsc.br/areas-de-

concentracao/. 

 

12.  De Olho no Cumprimento das Etapas 

 

É fundamental que o discente fique atento aos prazos para o cumprimento das etapas 

que deve realizar durante o curso. 

No site do Programa no item “Controle de etapas” o discente possui a sua disposição 

uma tabela para acompanhar as etapas já cumpridas e as que ainda deve cumprir. 

O link para acesso ao documento é: http://ppgfsc.posgrad.ufsc.br/controleev/ 

 

13. Desligamento do Programa 

 

Conforme o Art. 62 do Regimento Interno, não poderá permanecer matriculado no 

PPGFSC, sendo automaticamente desligado, o aluno que: 



 

I – deixar de matricular-se por dois períodos consecutivos, sem estar em regime de 

trancamento; 

II – for reprovado em duas disciplinas; 

III – for reprovado no exame de dissertação ou tese; 

IV – esgotar o prazo máximo para a conclusão do curso. 

 

Portanto, é imprescindível que o aluno realize sua matrícula semestralmente e fique 

atento ao controle de etapas.  

 
 

14.  Auxílio Financeiro para Participação em Eventos 

 

 Os discentes do PPGFSC podem obter auxílio financeiro para participação em eventos. 

Contudo, só podem ter acesso a estes recursos os alunos que já possuem projeto de 

dissertação ou tese aprovado pelo Colegiado Delegado e que estão em dia com o cumprimento 

dos eventos obrigatórios. Toda a participação em evento deve contemplar a apresentação de 

trabalho (ou pôster, ou resumo, ou apresentação). Para ter acesso ao auxílio o aluno deve 

preencher o formulário eletrônico na página: https://auxilioprpg.sistemas.ufsc.br/. Lembramos 

que o formulário de auxílio deve ser preenchido até o 1º dia do segundo mês que antecede o 

evento (Ex: o aluno que deseja participar de um evento no dia 15 abril deve submeter seu 

pedido de auxílio até o dia 1º de fevereiro).  

 

15.  Exercício da função de tutor ou professor substituto:  

 

Sugerimos a leitura da Portaria Conjunta CAPES-CNPq nº 01/2010 e do Memorando 

Circular sobre o acúmulo de bolsa com atividade remunerada. Ambos os documentos 

encontram-se disponíveis em http://ppgfsc.posgrad.ufsc.br/files/2010/07/bolsa-e-

v%C3%ADnculo-atualizado.pdf.  

 

16. Infraestrutura de Uso Específico e Geral 

 

 Sala de estudantes: A maioria dos estudantes possui uma sala compartilhada com 

outros discentes. Consulte a Coordenação do Programa sobre a disponibilidade de vagas. 

 



 

 Sala de professores: Os professores também têm suas salas no departamento onde 

podem ser encontrados para prestar qualquer auxílio. 

 

 Biblioteca: Está à disposição dos alunos a Biblioteca Universitária Central (BU) e a 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas – (BU/CFM). Basta ser aluno 

regularmente matriculado na UFSC para fazer empréstimos do acervo. Há também um amplo 

acervo online. 

 
 Identidade UFSC: Para ter acesso à conta de e-mail institucional, rede wireless, entre 

outros benefícios, o discente deve fazer seu cadastro no “Identidade UFSC” através do 

endereço https://idufsc.ufsc.br/.  

 

 Fotocópias e Impressão: Há na Coordenadoria do PPGFSC uma impressora 

multifuncional que pode ser usada livremente pelos discentes do Programa. Impressões 

coloridas e de banners também podem ser disponibilizadas, consulte a Coordenadoria do 

Programa. 

 
 Serviços Gráficos: A Coordenadoria do PPGFSC disponibiliza aos discentes serviços de 

encadernação, impressão colorida, impressão de banner e/ou pôster, entre outros. Consulte a 

coordenação do programa para mais informações. 

 
 
Para quaisquer questionamentos não contemplados neste documento, procure a 
Coordenação do Programa. 


