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Edital nº 04/PPGTIC/2014 

 

Dispõe sobre os requisitos e procedimentos para solicitação de matrícula em disciplina 

isolada. 

A Coordenação do Programa de Pós Graduação em Tecnologias da Informação e 

Comunicação (PPGTIC) da Universidade Federal de Santa Catarina- Campus Araranguá, tendo em 

vista a deliberação do Colegiado do PPGTIC, torna público os requisitos e procedimentos para 

solicitação de matrícula em disciplina isolada no Curso de Mestrado- Turma 2014/3. 

 

1. Das Disposições Preliminares 

 

1. A matrícula em disciplina isolada não vincula o estudante ao programa PPGTIC da UFSC. 

2. Será permitida a matrícula do candidato em, no máximo, 01(uma) disciplina Isolada. 

 

2. Do número de vagas 

 

O número de vagas está condicionado ao professor e as características de cada disciplina 

ofertadas neste trimestre. 

 

3. Do período de inscrição 

 

As inscrições deverão ser realizadas no dia 18/09/2014, aos alunos aprovados  na primeira 

etapa (prova escrita) do processo seletivo do mestrado 2014, edital 01/PPGTIC/2014. Os 

candidatos deverão estar presentes na secretaria do PPGTIC com toda a documentação 

solicitada e com o formulário do apêndice B  preenchido. 

 

Horário: Das 14:00hs às 18:00hs  na Secretária do Programa, UFSC Campus Araranguá, 

Unidade Mato Alto , rua Pedro João Pereira, 150, Bairro Mato Alto, sala 108, Araranguá, 

Santa Catarina. 

 

De 22/09/2104 à 25/09/2014 os candidatos que não participaram  ou não foram aprovados 

na primeira etapa (prova escrita) do processo seletivo do mestrado 2014, edital 

01/PPGTIC/2014, poderão solicitar matrícula em disciplina isolada diretamente nos horários 

das aulas com os professores. 
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4. Dos critérios de seleção 

 

O critério de ocupação das vagas para os candidatos que participaram do edital 

01/PPGTIC/2014 será de acordo com a classificação geral obtida neste edital. O resultado 

desta seleção estará no site do programa (htttp://www.ppgtic.ufsc.br) até o dia 19/09/2014. 

  

Aos candidatos que não participaram do processo seletivo  ou não foram classificados 

na primeira etapa (prova escrita) o critério de seleção será baseado na entrega de plano de 

pesquisa diretamente ao professor da disciplina selecionada para cursar. 

 

O professor irá aprovar ou não a efetivação da matricula isolada do candidato, através de 

termo de aceite (Apêndice A) entregue na secretaria. 

 

O professor selecionará os candidatos que tiverem os melhores planos de pesquisa para o 

programa de mestrado, limitado ao número de vagas de cada disciplina, caso houver. 

 

As matrículas em disciplinas isoladas somente serão efetivadas com o termo de aceite 

assinado pelo professor da disciplina. 

 

5. Dos documentos exigidos 

 

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

1. Formulário de inscrição devidamente preenchido (Apêndice B ou Apêndice A), 

conforme o candidato. 

2. Cópia do RG e CPF acompanhada do original ou cópia autenticada no cartório; 

3. Cópia do comprovante de conclusão de curso superior de duração plena, 

reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação, com original ou cópia 

autenticada. 

4. Cópia do Histórico Escolar do curso de graduação com original ou cópia 

autenticada 
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6. Informações Complementares 

 

6.1 A inscrição implica na aceitação pelo candidato das normas de admissão 

contidas neste Edital e das normas definidas pelo Regimento do PPGTIC da 

UFSC e suas resoluções complementares.  

 

6.2 Não serão aceitas solicitações de matrícula via correio ou sistema eletrônico.  

 

6.3 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado Delegado do 

PPGTIC.  

 

 

 

 

Araranguá, 08 de setembro de 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Roderval Marcelino 
Coordenador do Programa de Pós Graduação em 

Tecnologias da Informação e Comunicação 
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APÊNDICE A 
 
 

TERMO DE ACEITE EM DISCIPLINA ISOLADA 
 
 

Eu, __________________________________________________________, sob o número de 

CPF ______ . ______ . ______ - ____ , nascido em: ___ / ___ /___ , candidato(a) à matrícula 

em disciplina isolada no nível de Mestrado, declaro que cumpri adequadamente todas as 

etapas do Edital 04/PPGTIC/2014 e, venho por meio deste, solicitar ao professor 

__________________________________________________, o aceite na disciplina TIC 

__________ - ____________________________________________. 

 

 

 

____________________________________ 
 

Assinatura do professor da disciplina 
 
 
 

 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 

Campos obrigatórios: 

Email:____________________________ 

Telefone: ( ) ____________________ 

Nome da Mãe: _____________________________________________________ 

Nacionalidade: _____________________________________________________ 

 

 

Araranguá, ____ de ______________________ de  2014. 
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APÊNDICE B 
 

FORMULÁRIO PARA DISCIPLINA ISOLADA 
 

Nome:______________________________________________________________________ 

 

Endereço:___________________________________________________________________ 

 

Bairro:________________________________________Cidade:_______________________ 

 

CEP: ______________________, Naturalidade:____________________, Estado:_________ 

 

Telefone:_________________ E-mail:___________________________________________ 

 

Número de inscrição edital 01/PPGTIC/2014:______________________________________ 

 

Pontuação no processo seletivo do mestrado 2014, edital 01/PPGTIC/2014:______________ 

 

Solicito matricula em disciplina isolada na(s)  disciplina(s): 

Nome da Disciplina Professor 

1a opção:  

2 a opção:  

3 a opção:  

 

Araranguá, ____ de ____________de 2014 .  
 
 
 
 
 

_______________________________ 
(Assinatura do candidato) 


