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1 CRIAÇÃO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 
A oferta de cursos de pós-graduação lato sensu na UFSC está condicionada à aprovação do 

Colegiado do Departamento – ao qual o curso ficará vinculado –, do Conselho de Unidade 
correspondente e da Câmara de Pós-Graduação (CPG)1. Após esta aprovação, o novo curso 
passa a ter uma Resolução com número específico, nome oficial e período de início e término.  

A Coordenadoria de Educação Continuada (CEC) é o setor vinculado à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação (PROPG) que irá receber os processos referentes a novos projetos de cursos e de 

relatórios finais. Suas tarefas incluem analisar e emitir pareceres técnicos destes processos 

antes da submissão à CPG2 e da emissão dos certificados, bem como acompanhar e orientar as 

coordenadorias durante a execução dos projetos. 

A partir do ano de 2012, a CEC/PROPG adotou como procedimento padrão a exigência de 

que todos os processos de abertura e encerramento de cursos de pós-graduação lato sensu 

preencham os formulários específicos que são disponibilizados na página da PROPG: 

http://propg.ufsc.br/orientacoes-para-coordenadores-de-cursos-de-

especializacao/apresentacao_proposta/ 

Após o preenchimento deste formulário e juntada de todos os documentos solicitados, de 

acordo com a Res. Normativa nº 15/CUn/2011, os processos devem ser protocolados e 

inseridos na íntegra no SPA (digital) e devem tramitar tanto de forma física como digital. 

O novo curso de pós-graduação lato sensu será inserido no CAPG – Controle Acadêmico da 

Pós-Graduação – pela CEC que registrará os dados gerais do curso, os docentes, a quantidade e 

o período das orientações, os nomes das disciplinas, o período destas e respectiva distribuição 

da carga horária entre os professores, de acordo com o conteúdo do projeto político-

pedagógico aprovado. Essas informações ficarão disponíveis para consulta às coordenadorias, 

mas somente poderão ser alteradas pela CEC, mediante homologação da Câmara de Pós-

Graduação3. 

O preenchimento dos demais campos do CAPG é de responsabilidade da coordenação do 

curso que deve mantê-los constantemente atualizados. É importante ressaltar que os dados 

cadastrados no CAPG são a memória e a histórica institucional do curso e devem ser 

corretamente preenchidos, pois é a partir deles que os relatórios, históricos, declarações e os 

certificados dos estudantes serão emitidos. 

 

 

 

                                                           
1
 O fluxograma dos processos dos cursos de pós-graduação pode ser conferido no site da propg.ufsc.br, 

no link: http://propg.ufsc.br/orientacoes-para-coordenadores-de-cursos-de-especializacao/passo-a-
passo-para-encaminhamento-de-processos/. 
2
 Os cursos de pós-graduação lato sensu devem cumprir o disposto na Resolução Normativa n. 

15/CUn/2011, na Resolução n. 01/CNE/CES/2007 e no caso  de cursos na modalidade a distância, o 
estabelecido pelo Decreto 5.622/2005. 
3
 Todas as alterações no projeto político-pedagógico dos cursos devem ser aprovadas pelo colegiado do 

curso de pós-graduação lato sensu e encaminhadas à CEC/PROPG para homologação da CPG. (§4º do 
Art. 9º da Resolução Normativa n. 15/CUn/2011). 

 

http://propg.ufsc.br/orientacoes-para-coordenadores-de-cursos-de-especializacao/apresentacao_proposta/
http://propg.ufsc.br/orientacoes-para-coordenadores-de-cursos-de-especializacao/apresentacao_proposta/
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2 PREENCHIMENTO DO CAPG 

 

Uma vez aberto o curso no CAPG, a CEC solicitará a liberação de acesso à SETIC para 
que o(a) coordenador(a) do curso possa dar continuidade ao preenchimento de dados. Um e-
mail será encaminhado, informando a liberação e o nº do curso no CAPG (21000XXX). O acesso 
deverá ser feito através do login IDUFSC e senha (acesso único). 

Caso haja uma secretaria de apoio administrativo ao curso, é possível solicitar um 

acesso específico. Para isso, a coordenação deverá encaminhar um e-mail à: 

cec.propg@contato.ufsc.br, informando o nome do curso, CPF e nome completo do 

funcionário que terá o acesso. É importante ressaltar que o coordenador é o responsável pelas 

informações inseridas no sistema. Por isso, as mudanças na equipe devem ser comunicadas 

imediatamente à CEC para a suspensão do acesso. 

Uma vez liberado o acesso ao CAPG, a coordenação deverá realizar o registro das 

demais informações e mantê-las sempre atualizadas. 

Os próximos capítulos desse tutorial descrevem como os dados devem ser preenchidos 

no CAPG. Para facilitar, esclarece-se que a ordem e títulos dos capítulos são a iguais as do 

sistema. Portanto, basta cadastrar os dados na sequência apresentada.  

Os capítulos 4 a 7 correspondem a informações essenciais do curso e devem ser 

preenchidas de imediato, até mesmo antes da seleção dos candidatos (cujas informações 

estão no capítulo 8).  

Bom trabalho! 

3 TELA DE APRESENTAÇÃO DO CAPG –LATO SENSU 

 

 

mailto:cec.propg@contato.ufsc.br
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4 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

Este campo é de uso exclusivo da CEC e estará disponível às coordenadorias apenas 
para consulta. Ao receber o acesso ao CAPG é fundamental que a coordenadoria realize a 
conferência das informações registradas pela CEC. Em caso de divergências ou dúvidas, entre 
em contato.  

As informações inseridas referem-se aos dados gerais que compõe o curso, tais como: 

endereço de funcionamento, período de oferta, tipo de financiamento, valor do contrato e 

Fundação de Apoio responsável, número de vagas, carga horária, turmas, áreas e eixos 

temáticos (quando houver), disciplinas e seu período de ministração, professores do quadro 

docente, distribuição de carga horária docente e número de orientações, controle de carga 

horária para professores da UFSC em regime de dedicação exclusiva, dentre outros.  

Estas informações serão cadastradas de acordo com os dados contidos e aprovados no 

projeto político-pedagógico do curso. Por isso, ressalta-se a importância de apresentá-las 

corretamente no projeto.  

Qualquer alteração só poderá ser realizada pela CEC, mediante solicitação da 

coordenação do curso endereçada à Câmara de Pós-Graduação, ata de aprovação da alteração 

pelo colegiado do curso de pós-graduação lato sensu e demais documentos necessários 

(consultar a CEC) para, por fim, ser homologado pela CPG. 

 

 

 

4.1 Cadastramento e visualização de Cursos 

Para consultar as informações, deve-se acessar: Especialização > Coordenadoria de 

Educação Continuada > Cadastramento ou Visualização de Cursos. 
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1. Clicar na opção consulta; 
2. Selecionar o nome do curso na 
lista; 
3. Verificar os dados preenchidos 
pela CEC/PROPG; 
4. O  código do curso gerado no 
CAPG após seu cadastro, composto 
de 8 caracteres. A seqüência 
YYNNNNNN (YY = nº 21 gerado 

pelo sistema) 
5. O Título Ortogado é o nome do 
curso aprovado pela CPG e que 
aparecerá no certificado do aluno; 
6. Estes dados também são 
preenchidos pela CEC/PROPG e suas 
informações devem ser conferidas 
pela coordenação do curso. 
 

 

 

4

. 

 

2 

5

. 
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4.1.1  Endereço 

O endereço do curso refere-se ao local de seu funcionamento. Esta informação é 

retirada do formulário de proposta do projeto pedagógico de cursos de Pós-Graduação lato 

sensu - item 3, apresentado pela coordenação do curso e aprovado pela CPG. 

 

4.1.2 Controle  

O controle dos cursos de pós-graduação lato sensu apresenta as informações 

referentes ao período de realização do curso, carga horária, número de vagas, financiamento, 

Fundação de Apoio, se o docente é remunerado (informação importante para o PAAD), valor 

do contrato, órgão financiador e número de contrato. 

 

 

1 

2 

4 5 

3 
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- Resoluções de Prorrogação do Curso: 

 

É onde serão inseridas todas as Resoluções do curso: Resolução inicial e as que alteram o 

período de realização do curso ou que tratem de qualquer outra alteração em relação ao projeto 

pedagógico inicial que resultem em uma nova resolução. Novas resoluções são emitidas quando há 

alterações de prazo e de nome do curso.  
 

 

  

Ano: Ano de aprovação da Resolução do curso 

Período: Período de realização do curso com datas de início e fim.(Esta informação é a que aparecerá nos certificados de 

conclusão de curso, nos casos de cursos de apenas 1 (uma) turma.) 

Carga Horária: carga horária total oferecida pelo  curso, independente do número de disciplinas obrigatórias. 

Vagas: número de vagas oferecidas. 

Financiamento: É selecionado de acordo com o tipo de financiamento, podendo ser: gratuito: pago por aluno (condição que não é 

mais aceita na UFSC, porém ainda há cursos em andamento nessa situação), pago por empresa ou público. 

Docente é Remunerado? : informação importante para o PAAD.  

No caso de professores que atuam em cursos gratuitos, a carga horária ministrada por ele no  curso é registrada no PAAD  como 

carga horária de ensino e os professores que recebem bolsas, a informação vai para o PAAD para progressão funcional. 

Fundação de Apoio: é a fundação de apoio que vai administrar e gerir os recursos movimentados pelo curso (se houver recurso).  

Órgão Financiador: é o órgão de onde proveem os recursos que serão geridos (se houver). 

Valor do Contrato: é o valor total dos recursos movimentados pelo contrato. 

%: retenção de taxas pela UFSC, se houver; 

Nº do Contrato: É o número de controle de contrato do curso, após todas as assinaturas.  

TCC: se refere a qual será o tipo de trabalho de conclusão de curso que será exigido do aluno como pré-requisito para certificação, 

de acordo com o estabelecido pela  Res. Normativa nº 15/Cun/2011. (vide http://propg.ufsc.br/monografia-artigo-e-relatorio-de-

pesquisa/). 

Permite excluir disciplinas do aluno: esta opção é possível quando o curso oferece uma carga horária superior a 360 horas e a 

carga horaria mínima é de 360, dando a possibilidade de que se o aluno reprovar em alguma disciplina, podendo optar em não 

relacionar ela entre as disciplinas cursadas. 

CH mínima Aprovação: A carga horária mínima de aprovação é quando o curso faz a opção de ministrar carga horária superior e 

permite que o aluno tenha a opção de cursar carga horária inferior a total ministrada, dentro do limite de 360 horas para 

especialização, 180 horas para cursos de aperfeiçoamento e 45 horas para cursos de aprofundamento. 

 

 

 

1 

2 

http://propg.ufsc.br/monografia-artigo-e-relatorio-de-pesquisa/
http://propg.ufsc.br/monografia-artigo-e-relatorio-de-pesquisa/
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- Áreas 

Informa-se as áreas de atuação do curso quando houver mais de uma. 

 

 

 

- Eixos Temáticos 

Os eixos temáticos são associados ao curso quando este é estruturado de acordo com temas 

que direcionam a formação, de acordo com o perfil do profissional do aluno e/ou opção de escolha 

deste. 

 

 

– Ofertas 

O campo ofertas é preenchido quando o curso apresenta mais de uma oferta, que podem ser 

ofertadas em períodos iguais ou distintos. 

Ex: 

 

 

– Outros Níveis 

Este campo é preenchido quando o curso apresenta outros níveis de ensino no mesmo projeto. 

 

3 

4 

5 
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4.1.3 Associa Polos ao Cursos 

 

Nesta tela é registrado os polos associados para os cursos presenciais ou a distância. 
Nos presenciais, utiliza-se o endereço do curso presencial e nos cursos a distância inclui-se 
todos os polos, de acordo com informação presente no processo de abertura. Toda e qualquer 
alteração de polos devem ser encaminhadas à CEC/PROPG pela coordenação do curso, para 
que sejam aprovadas pela Câmara de Pós-Graduação – CPG e alteradas e/ou inseridas no 
CAPG pela CEC. 

 

4.1.4   Professores  

Nesta tela, a CEC/PROPG insere todos os professores ministrantes de disciplinas no 

curso e o número de orientações destes que foram informadas no projeto. Estes dados são 

essenciais para o efetivo controle do limite de carga horária dos professores da UFSC que 

possuem carga horária de 40 horas e regime de dedicação exclusiva (DE). Este controle é 

realizado em atendimento ao estabelecido na Resolução Normativa nº 15/CUn/2011. 

1 

2 

3 

1 – Visualiza-se o nome do 

curso. 

2 – O nome do polo e o 

endereço são inseridos pela 

CEC/PROPG. 

3 – Relação de todos os polos 

cadastrados, se houver. 

 

6 
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1.1 Limite de carga horária: 

Neste módulo é possível a conferência da carga Horária dos professores atuantes no 

curso, pelo semestre, relacionando todos os cursos em que há atuação. Esta Conferência é 

realizada antes da aprovação de atuação em novo curso e serve como controle da Carga 

horária docente em regime de DE de acordo com a resolução Normativa nº 15/CUn/2015. 

 

 

4.1.5     Disciplinas 

Nesta tele insere-se a disciplinas informadas no projeto inicial. Estas informações são 

inseridas pela CEC/PROPG e toda e qualquer alteração devem ser encaminhadas para 

aprovação na CPG e alteração no CAPG pela CEC. 

1 

2 

3 

1.1 

1  Neste espaço da tela seleciona-se o professor e a titulação e insere-se o nº de orientações e período 

destas. 

1.1 Limite de carga horária: neste campo, é possível a conferência da carga horária dos professores 

nos cursos de pós-graduação lato sensu.  

2 Nesta Tela relaciona todos os professores cadastrados no curso. 

3  Este botão refere-se a inserção do professor externo a UFSC. 
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1.1 Iniciais da disciplina  

O código da Disciplina é inserido através do campo “Iniciais da Disciplina”, que é gerado de 

acordo com o Centro de Origem e /ou Campus. 

 

 
O Código da disciplina é composto por 9 (nove) caracteres: XXXYYNNNN 

XXX   Iniciais da Disciplina 

1 

2 

3 

4 

1.1 

 
1.2 

1.1 

1. Tela com informações da disciplina, nome, situação e créditos teóricos e práticos. 

1.1 Nesta opção se insere as iniciais das disciplinas. 

1.2 A ementa da disciplina é inserida pelo secretário(a) do curso, mas não neste 

campo. No tópico xxxx estão descritas as orientações para seu preenchimento. 

2. O período da disciplina é preenchido de acordo com o cronograma do curso 

apresentado na proposta e também é preenchido conforme as ofertas do curso, se 

houver; 

3. Seleciona-se o professor responsável pela disciplina pela barra de rolagem, 

completando os períodos e datas de inicio e término da disciplina e carga horária total 

referente ao período selecionado (Exemplo abaixo) 

4. Relaciona todas de disciplinas inseridas no currículo e presentes no projeto. 
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YY   nº 11 

NNNN             Sequencial gerado pelo sistema 

 

2 Período: 

  

No período automaticamente após cadastrar a disciplina, os campos apresentarão as suas 

iniciais, onde o período refere-se ao semestre em que a disciplina se inicia, formato AAAA.S (2016.1), a 

data de início  e data de  Término é no formato dd/mm/aa, sendo que a data de início deve estar de 

acordo com o período informado e a data de término deve corresponder a data exata de finalização, 

sem necessariamente estar de acordo com o período. 

Este registro serve para informar o cronograma exato da disciplina, vide exemplo: 

Disciplina: XXXXXXXXXXXXXXXX     15/04/2016 a 27/08/2016 

Período  Dt. Inicio Dt. Término 

2016.1  15/04/2016 27/08/2016 

Verifica-se que a disciplina só finaliza-se no 2º semestre de 2016.  

 

Professores 

Selecionam-se os professores responsáveis pelas disciplinas e esta informação irá integrar o 
PAAD em cursos gratuitos e/ou financiados. Aqui, informa-se a carga horária de disciplinas destinada a 
cada professor que compõe o quadro docente do curso. Esta informação é essencial para o efetivo 
controle da carga horária dos professores que ministraram disciplinas e que se enquadram na condição 
de 40 horas , com regime DE, de acordo com a Resolução Normativa nº 15/Cun/2015. 

Para professores que atuam em cursos gratuitos a informação que vai para o PAAD é 
contabilizada como hora de ensino e nos cursos em que o professor recebe bolsa, vai como atividade 
complementar. 

No campo professores (barra de rolagem), aparecer a relação de professores inseridos na tela 
4.1.4 pela barra de rolagem, preenchendo-se então a responsabilidade (apenas um professor pode ser 
responsável pela disciplina), o período que corresponde ao ano e semestre (AAAAS), data de início e 
término dentro do semestre e carga horária total a ser ministrada no semestre. 

Muito importante lembrar que este período deve ser preenchido de acordo com o semestre, 
vide abaixo: 

Disciplina XXXX (30 horas)  Período: 15/04/2016 a 27/08/2016 
Período  Dt. Início Dt. Término CH.T CH.P 
2016.1  15/04/2016 30/06/2016 15 
2016.2  01/07/2016 25/08/2016 15 

 
Essa informação é muito importante, porque informa exatamente a carga horária a atribuída a 

cada professor que ministrará a disciplina no semestre correspondente. 
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Disciplinas 

Para conhecimento, esta tabela mostra as informações de todas as disciplinas 

cadastradas que serão ministradas no curso. 

 

Salienta-se que todas as informações contidas nos tópicos apresentados até aqui 

deverão ser utilizadas pelos cursos apenas para conferência e verificação de dados. A 

conferência é muito importante para garantir que os dados do curso estejam de acordo com as 

informações apresentadas no projeto. 

 

O preenchimento dos capítulos seguintes são de responsabilidade da coordenação 

do curso. 

5 ASSOCIA POLOS AO CURSO 

 

Todos os cursos, independente da modalidade (presencial ou a distância) devem 
associar seus polos e/ou endereços de funcionamento. Para os cursos presenciais, o polo que 
deve ser registrado é o próprio endereço de funcionamento do curso.  

Tanto para os cursos a distância quanto para os presenciais, todos os polos 

cadastrados servirão de apoio presencial e em que os estudantes matriculados estarão 

vinculados. Estes polos devem ser informados no projeto pedagógico do curso, serão 

cadastrados pela CEC/PROPG e caberá a coordenação do curso a inclusão das demais 

informações. 

Para cadastrar os endereços dos polos do curso, deve-se acessar: Especialização > 

Associa Polos ao Curso, conforme demonstrado abaixo: 

Preenche-se então, a parte destacada e clica-se na opção alterar. 
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6 CURRÍCULOS 

O preenchimento do currículo do curso vincula quais as disciplinas serão obrigatórias e 
quais serão optativas (se for caso), bem como em quais polos cada disciplina será ofertada. Se 
o curso possuir eixos ou áreas temáticas, é neste campo em que as disciplinas serão também 
vinculadas. 
 Para inserir o currículo, deve-se acessar: Especialização > Currículo. 
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Ex.: 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

1- Selecionar a disciplina. A ementa e os créditos que foram cadastrados pela CEC/PROPG aparecerão. 

2- Selecionar eixo temático ou áreas (se houver) e o tipo da disciplina: obrigatória ou optativa (se houver). 

3- Neste campo, aparecerá a relação de todos os polos e deve-se selecionar a opção “Todos?”, caso a 

disciplina seja para todos os polos. 

4- Neste campo, aparecerá a relação de todas as disciplinas inseridas no curriculo. 
 
Obs.: É importante a inserção e conferência de todas as disciplinas, tendo em vista que o cronograma é 
fundamental para posterior efetivação da matrícula. 
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7 EMENTAS E BIBLIOGRAFIA DAS DISCIPLINAS 

 

Uma vez que as disciplinas já terão sido cadastradas pela CEC, a tarefa agora é 
cadastrar as ementas e as bibliografias correspondentes. 

Este conteúdo deve ser exatamente igual ao que foi aprovado no projeto inicial. Se 

houver alterações, estas deverão ser aprovadas pelo colegiado do curso e encaminhadas à CEC 

para homologação pela CPG. 

As informações aqui cadastradas serão inseridas nos históricos dos estudantes, por 

isso, é importante a minuciosa conferência, especialmente em relação à grafia correta das 

palavras e pontuação. 

Para inserir as ementas e bibliografias, deve-se acessar: Especialização > Ementa e 

bibliografia das disciplinas. 

Preenche-se a ementa e bibliografia das disciplinas e pressiona-se o menu gravar. 

 

Este preenchimento é obrigatório, visto que sem estes dados completos, não é 

possível o preenchimento das demais telas do programa. 

8 GERAR DISCIPLINAS DO PERÍODO E CRONOGRAMA 

 

Nesta tela haverá a confirmação das disciplinas a serem oferecidas em cada período 
(semestre). 

Como as disciplinas já estarão cadastradas é necessário apenas confirmá-las de acordo 

com o semestre correspondente a sua oferta, conforme mostra a figura abaixo. 

Para gerar as disciplinas do período, deve-se acessar: Especialização > Gerar disciplina 

do período e cronograma. 
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Esta tela está inteiramente associada ao cronograma inicialmente cadastrado no 

tópico 3.1.5 , preenchido pela CEC/PROPG , visto que as disciplinas devem corresponder a ano 

e período da oferta e estar de acordo com o cronograma apresentado no projeto. 

O processo de liberação destas disciplinas no período é efetivado pela CEC/PROPG, 

cabendo ao programa a conferência dos dados e solicitação para CEC/PROPG pelo e-mail: 

cec.propg@contato.ufsc.br a liberação das disciplinas no período. Esta solicitação deverá ser 

feita semestralmente  

 

 

 

Este procedimento deve ser realizado em todos os períodos de realização do curso e 

feito polo por polo. 

Importante informar que sem a liberação da CEC/PROPG não é possível a matricula do 

aluno na disciplina. 

9 CRONOGRAMA 

 

O preenchimento do cronograma do curso é fundamental para que seja informado o 
período das aulas por cada semestre, possibilitando ao estudante a possibilidade de emitir 
atestado de matrícula e históricos. 

As informações constantes no campo “Aulas” do cronograma serão geradas 

automaticamente, a partir do período de ministração das disciplinas cadastrado pela CEC e 

estarão disponíveis apenas para consulta.  

Os campos “Matrícula” e “Dados Cadastrais” poderão ser determinados pela 

coordenação do curso e referem-se, respectivamente, às datas em que os próprios estudantes 

poderão matricular-se em disciplinas através da Web e o período em que os alunos poderão 

1 

2 

3 

1 – Selecionar o Polo e o período  de 

realização das disciplinas, sendo que este 

período tem o formato: AAAA/S – 2015/1 

2- Aparecerá a relação de todas as 

disciplinas, de acordo com as informações 

pedagógicas informadas pela CEC/PROPG; 

3 – se estiver tudo de acordo, solicitar a 

CEC/PROPG a liberação; 

4 – se alguma informação não estiver de 

acordo com o projeto, entrar em contato 

com a CEC/PROPG. 

 

mailto:cec.propg@contato.ufsc.br
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verificar e alterar alguns dados cadastrais para fins de emissão correta do certificado. Ambos 

os campos são de preenchimento opcional. 

Para preencher esses campos no cronograma, deve-se acessar: Especialização > 

Cronograma. 

 

Para preenchimento do cronograma do curso, segue-se o seguinte roteiro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

2.1 

1. Seleciona-se o curso e Nível; neste campo vai aparecer o nome do curso e o nível, que pode ser especialização, aperfeiçoamento 
e estudos de Aprofundamento. 

2. Polo: Seleciona-se o local de realização do curso e/ou algum polo cadastrado. 
 
2.1 Quando o cronograma é o mesmo para todos o polos, seleciona-se a opção repetir para todos os polos vinculados. Esta 

opção é valida para cursos a distância e que possuem mais de um polo. 
 
3. Ano/Período: Preenche-se o ano e o semestre de acordo com a realização do curso. 
Ex: se o curso inicia-se em  01/02/2015 e termina em 20/11/2016, temos 4 cronogramas: 
2015-1  - 01/02/2015 a 30/06/2015 
2015-2 – 01/07/2015 a 31/12/2015 
2016-1 – 01/01/2016 a 30/06/2016 
2016-2 – 01/07/2016 a 31/12/2016 
4. São os dados complementares para a informação do cronograma, onde o curso preenche apenas os campos: 
Matrícula: É o campo que será preenchido pelo curso e que pode ser alterado. 
Dados Cadastrais: período para a conferência do próprio aluno dos seus dados, de acordo com a tela consulta e atualização dos 

dados do aluno, que é feito via on-line. 
Campos Preenchidos automaticamente: 
Aulas: data de inicio e fim das aulas dentro do ano/período correspondente, no formato dd/mm/aa. Este dado é buscado 

diretamente da tela de controle apresentada no tópico 4.1.2 – Página 7. 
Os campos: Cancelamento e Conceito não são preenchidos. 
Obs.:O semestre para cursos de especialização corresponde ao período de 6 meses:  
1º semestre: 01/01 a 30/06. 
2º Semestre: 01/07 a 31/12. 
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10 PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

A inscrição e a seleção dos candidatos ao curso de pós-graduação lato sensu podem 
ser realizadas através do CAPG, seguindo-se os seguintes passos: 
9.1. Liberação do período de inscrição no CAPG. 

9.2. Verificação dos candidatos inscritos. 

9.3. Aprovação dos candidatos selecionados. 

A utilização do CAPG para realizar o processo seletivo do curso não é obrigatória, no entanto, 

esse procedimento torna a seleção muito mais ágil e fácil. 

 

10.1  Liberação do período de inscrições 

Divulgação do link para que os candidatos possam se inscrever via Web: 

capg.ufsc.br/inscricao; 

Esse link pode ser disponibilizado para o candidato na página do curso e/ou edital de 

seleção. A partir do dia e hora estipulados para a abertura das inscrições, o nome do curso 

ficará disponível no link acima mencionado, possibilitando a inscrição dos candidatos. 

Para cadastrar as datas de início e término das inscrições no curso, deve-se acessar: 

Especialização > Processo de inscrição > Liberação Período Inscrições, como demonstrado 

abaixo: 

 

 

 

10.2 Verificação Dos Candidatos Inscritos 

1 Informe o polo ou local de realização do curso, ano de referência (é ano de aprovação do curso), quantidade de vagas por 
polo ou curso e período das inscrições com data de hora de início e término. 

1.1 Note que há a opção do período de inscrições serem iguais para todos os polos, ou podem ser distintos. 

2 -  Neste campo, aparecerá a relação de todos os polos e/ou local com o período com data e hora de início e término das 
inscrições. 
 
Obs.: este campo só deverá ser preenchido para cursos em que as inscrições serão realizadas on-line, via CAPG. 

1 

1.1 

2 
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Para verificar a relação dos candidatos inscritos, deve-se acessar: Especialização > 

Processo de inscrição > Candidatos inscritos: Relação / Arquivo. CSV e realizar os seguintes 

procedimentos: 

 

1 – Seleciona-se o polo ou local (opcional) – Filtro . O ano de referência é o ano de aprovação 

do curso. Selecionando somente o ano, automaticamente é relacionado todos os inscritos e 

todos os polos. Logo irá aparecer o período das inscrições, de acordo com informação já 

inserida no tópico anterior. 

2 – Faz-se a seleção das informações que se deseja verificar. Estas informações aparecerão em 

um arquivo em excel para consulta de todos os dados . 

3 - Possibilita a impressão direta de acordo com a opção selecionada. 

 

Esta tela é importante para a consulta de informações relativas aos inscritos, como 
também serve de base para estudos estatísticos referentes à procura dos candidatos pelo 
curso. Mas esta consulta somente pode ser realizada se as inscrições forem realizadas on-line 
pelo CAPG. 

10.3  Aprovação Dos Candidatos Inscritos 

A aprovação dos candidatos resulta em um número de matrícula para cada estudante 

selecionado. Trata-se da matrícula geral no curso, porém, ressaltamos que ainda será 

necessário matricular o estudante em cada uma das disciplinas (vide item 13 – Pág 28). 

1 

2 

3 
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Esta opção é para matrícula de candidatos em grande quantidade ou na sua totalidade. 

Quando existe mais de uma oferta no curso, haverá a opção de matrícula por oferta. (vide 

tópico 5.1.2 – pag. 9 - Ofertas). Utiliza-se quando a matrícula é feita on-line no CAPG. 

Uma vez realizado o processo seletivo, a aprovação dos candidatos pode ser realizada 

acessando-se: Especialização > Processo de inscrição > Aprovação dos Candidatos Inscritos, e 

realizando-se os seguintes procedimentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 INSCRIÇÃO CANDIDATO / SELEÇÃO APROVADO 

 

Nesta tela, é possível realizar a inscrição e matricula do candidato (nominalmente) 
bem como o cadastramento do estudante, isto em caso de processos seletivos que não 
utilizaram o CAPG on-line como forma de inscrição. O preenchimento correto das informações 
neste campo é fundamental, pois estas serão utilizadas para a emissão dos certificados.  

Para acessar, vá em: Especialização > Inscrição Candidato/ Seleção Aprovado. 

1 

2 

3 

1 – Seleciona-se o polo/ano de referência e período de inscrição de acordo com o ano de 

referência. 

2 – Nesta tabela aparece a listagem total de alunos inscritos, com número de inscrição, nome do 

aluno. 

3 – Preenchem-se a opção: “Todos”, se todos serão matriculados.  

Se não, retorna ao quadro 2 e Seleciona o candidato clicando no nome. Preenche-se o período de 

início corresponde ao semestre. O ano do regimento buscará a informação do Controle (preenchido 

pela CEC/PROPG) e data de início e término também buscará do controle do curso de acordo com a 

oferta. 

Só serão preenchidas as informações dos candidatos selecionados.  

E, por último, clique no botão confirmar para registrar as informações.  
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1 - Seleciona-se o curso e o nível; 

2 – Nesta tela, pode-se inserir os dados do alunos nos campos em cinza. Estes dados devem 

ser preenchidos obrigatoriamente, atentando sempre a uma grafia correta do nome, cidade de 

registro do RG, data de nascimento, município de trabalho e atividade e o número do RG – 

devendo este ser preenchido com todas as letras e pontos que houverem. 

Esta tela também é utilizada para conferência dos dados dos alunos, quando a mesma for realizada on-line. 
Destaca-se que nome, número de RG, Cidade e UF de emissão e nacionalidade são os dados que estarão 

presentes no certificado e esta conferência de dados se torna, então, muito importante no decorrer do processo. 

O munícipio de trabalho e atividade deve ser sempre preenchido, visto ser uma informação solicitada no relatório 

final do curso.  

3 - Preenche-se o polo em que o aluno será matriculado, ou seja, o local onde realizará o curso, 

regime (parcial ou integral) e estado civil e área de atuação do curso, se houver. O orientador é 

uma campo que será preenchido a posteriori , no início das orientações para TCC e a situação 

da seleção para efetivação da matrícula. 

Após o preenchimento destes dados, vá no menu do lado direito da tela e inclua o aluno. A inclusão do aluno deve 

ser realizada antes da efetivação da matrícula. 

4 - Efetiva-se a matrícula do aluno, preenchendo sua situação, período de início (semestre) e 

modalidade. Os demais dados serão buscados automaticamente do controle do curso. 

5 – Relação de todos os alunos, tanto os inscritos, quanto os matriculados.  

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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6 - Botões: oferece as opções de conferência e confirmação de dados. 

 

 

 

 

 

 

12 ALUNOS 

12.1  Consulta e Atualizações 

Uma vez matriculados no curso (e não necessariamente nas disciplinas) os dados 

referentes aos estudantes poderão ser consultados ou alterados neste campo. 

 

 

 

 

 

 

Incluir: Incluir o aluno, neste caso quando a inscrição é realizada de forma manual pelo curso. 
Alterar: Alterar os dados, este caso se aplica no caso da inscrição já ter sido realizada e efetiva-se, então, a matrícula por esta tela. 
Exluir: Exclusão do aluno. 
Limpar: Limpa todas as informações. 
Trocar polo: A opção para quando o aluno troca o polo ou se cadastra um polo errado inicialmente. 
Dados pessoais: Acesso aos dados pessoais do aluno. 
Acadêmico: Informações sobre histórico acadêmico do aluno. 
Deficiência: Se aluno apresenta algum tipo de deficiência. 
Endereço: Endereço residencial do aluno. 
Formulário: Impressão da Inscrição do candidato. 
Fechar: sair da tela. 

1 

2 

3 

4 

1 – Busca-se o curso e o nível. 

2 – Apresenta o aluno e sua situação. 

3 – Relaciona todos os alunos clicando no botão 

consulta (em destaque no menu). 

3.1 – Nesta tela também é possível a emissão de 

histórico do aluno.  

4 – No botão dados pessoais pode-se alterar os 

dados dos alunos, inclusive no que concerne a 

nome social (vide 12.1.1). 

3.1 
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Opções de consulta para situação do aluno: 

 

Histórico do aluno: 

 

No histórico é possível a utilização do nome social, sem esquecer que apenas em documentos 

internos da instituição utiliza-se o nome social. 

12.1.1  Dados Pessoais 

Informações poderão ser visualizadas, inseridas e/ou alteradas: 

- Os dados pessoais dos estudantes. 

- A vinculação do docente responsável pela orientação de TCC ou Monografia do aluno. 

- O polo a que o estudante está vinculado. 

- O campo para inserção do “nome social4”.(Esta inserção é realizada somente pela PROPG através 

de solicitação escrita pelo interessado) 

- Apresenta também a opção de trocar polo. 

 

                                                           
4
 Para informações sobre o uso do nome social, acesse: 

http://propg.ufsc.br/files/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3oNormativa_18CUn2012_NomeSocial.pdf 
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12.1.2  Deficiências 

Nesta tela poderão ser registradas as necessidades especiais do estudante, bem como 

recursos específicos a serem utilizados para sua inclusão, permanência e conclusão do curso. 

 

 

12.1.3  Situação aluno 
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Nesta opção, poderá ser alterada a situação do aluno no curso: desistente; desligado; 

regularmente matriculado; reprovado. 

Os critérios para determinar qual a situação a ser informada são os seguintes: 

São considerados alunos reprovados: chegaram ao final do curso, mas não satisfizeram 

algum dos requisitos previstos no art. 25 da Resolução Normativa nº 15/CUn/11; 

São considerados alunos desistentes: aqueles que embora tenham cursado alguma 

disciplina com ou sem aproveitamento, abandonaram o curso; 

São considerados alunos desligados: aqueles que não cursaram nenhuma disciplina e 

abandonaram o curso.  

 

 

Recomenda-se que todas as atualizações em relação aos dados dos alunos sejam 

devidamente registradas em ata do colegiado do curso, para que aja um registro sobre o 

histórico real do curso. 

12.2 Controle Atualizações Dados Cadastrais  

Esta opção é utilizada quando verifica-se as atualizações que o próprio aluno realizou 

em relação aos dados cadastrados na sua inscrição on-line. 
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13 MATRÍCULA 

 

Neste item, será feita a matrícula dos estudantes nas disciplinas. É possível tanto 
matriculá-los quanto confirmar a solicitação de matrícula que foi realizada pela WEB. A 
matrícula pode ser feita tanto por aluno quanto por disciplinas, à escolha da coordenação do 
curso. 

Os dados das matrículas realizadas pela WEB são inseridos automaticamente, sem a 
necessidade de intervenção do curso. 

13.1  Efetivação Matrícula Por Aluno 

 Para efetivar a matrícula por aluno, deve-se acessar: Especialização > Matrícula >  

Efetivação Matrícula por Aluno. 

Esta opção é matrícula do aluno nas disciplinas. 

Nesta tela se consulta os dados do 

aluno, o registro da data em que 

houve alteração, o campo e 

alterações realizadas pelo estudante. 
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13.2  Efetivação Matrícula Por Disciplina 

 Para efetivar a matrícula por disciplina, deve-se acessar: Especialização > Matrícula >  

Efetivação Matrícula por Disciplina. 

Esta é segunda forma de efetuar a matrícula do aluno na disciplina, esta opção é para 

efetivar a matrícula por disciplina. 

 

1 

2 

3 

4 

1 – Seleciona-se o polo e / ou local de realização do curso, o período, a situação do aluno – Regularmente 
Matriculado – e o aluno. 
2 – Relaciona todas as disciplinas que serão oferecidas naquele período – Seleciona-se então as disciplinas- Pode 
ser todas juntas ou individualmente. 
3 – Solicitar regular quando a disciplina não for obrigatória, ou seja, quando há a previsão no curso de liberação 
do aluno não cursar algumas disciplinas; 
Solicitar obrigatória quando a houver a obrigatoriedade do aluno cursar a disciplina selecionada. 
4 – Relaciona todas as disciplinas em que o aluno foi matriculado: faz-se a conferência e clica no botão confirmar. 
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14 DIGITAÇÃO DOS CONCEITOS 

 

Neste item, a coordenação irá registrar os conceitos e a frequência dos estudantes em 
cada disciplina. Caso o curso tenha sido ministrado na plataforma Moodle, os conceitos 
deverão ser cadastrados naquela plataforma e serão exportados para o CAPG. 

Importante: as alterações de conceitos registradas no MOODLE deverão ser realizadas 

naquela plataforma. Para esses casos, se a modificação for realizada diretamente no CAPG não 

haverá alteração no Moodle e, consequentemente, haverá divergências de informações entre 

os dois sistemas. 

O registro de conceitos e frequências tanto no CAPG quanto no Moodle devem seguir 

os seguintes critérios: 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

1 – Seleciona-se o polo e / ou local de realização do curso, o período, a situação do aluno – Regularmente 
Matriculado – e disciplina. 
2 – Relaciona todos os alunos serem matriculados – Seleciona-se então os alunos- Pode ser todos juntos ou 
individualmente. 
3 – Solicitar regular quando a disciplina não for obrigatória, ou seja, quando há a previsão no curso de liberação 
do aluno de não cursar algumas disciplinas. 
Solicitar obrigatória quando houver a obrigatoriedade do aluno cursar a disciplina selecionada. 
4 – Relaciona todos os alunos a serem matriculados na disciplina: faz-se a conferência e clica no botão confirmar. 
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Situação do estudante na disciplina Conceito Frequência 

Frequentou ou acessou a disciplina 

e foi aprovado. 

Obs: Desistentes com nota e 

reprovados se enquadram nesta 

categoria. 

A, B ou C, de acordo com a 

atribuição do docente 

FS (Frequência suficiente) 

Frequentou ou acessou a disciplina 

e foi reprovado por nota. 

E FS (Frequência suficiente) 

 Estava matriculado na disciplina, 

obteve nota, mas foi reprovado por 

frequência. 

Não se atribui nota (deixar o campo 

em branco) 

FI (Frequência insuficiente) 

Estava matriculado na disciplina, 

mas foi reprovado por nota e 

frequência. 

Obs.: Desistentes no curso também 

se enquadram nessa situação.  

Não se atribui nota (deixar o campo 

em branco) 

FI (Frequência insuficiente) 

Observações: 

Estudantes desistentes e reprovados devem ter todas as disciplinas cursadas 

devidamente registradas com suas respectivas notas e conceitos, pois podem solicitar à 

PROPG, a qualquer tempo, o histórico escolar das disciplinas cursadas. 

Quando não se atribui conceito (nem mesmo “E”), a carga horária da disciplina não é 

computada para integralizar a carga horária total no curso, tampouco integra o cálculo para o 

índice de aproveitamento. 

Para digitação dos conceitos, deve-se acessar: Especialização > Digitação dos 

conceitos. 
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15 VERIFICAÇÕES DO ANO / PERÍODO 

 

 Este tem possibilita à coordenação verificar as informações cadastradas, bem como 
erros ou dados faltantes em relação à matrícula e conceitos dos alunos nas disciplinas. 

15.1  Disciplinas Com Aluno Sem Conceito 

 Acessar: Especialização > Verificações do Ano / Período > Disciplinas com aluno sem 

conceito. 

1 

2 

3 

1- Seleciona-se o ano/período – polo e/ou local de realização do curso e seleciona-se a disciplina. 
2- Apresenta a listagem dos alunos, com opção de preenchimento de conceito, frequência, situação da 

matrícula e validação, caso haja solicitação por parte do aluno. Se as notas forem do Moodle, cabe a 
conferência destas por parte de secretaria ou coordenação do curso. 
 

2.1 
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15.2  Alunos Sem Matrícula(S) 

Acessar: Especialização > Verificações do Ano / Período > Alunos sem matrícula(s). 

 

 

15.3 Alunos Sem Conceito Em Disciplina(S) 

Acessar: Especialização > Verificações do Ano / Período > Alunos sem Conceito em 

Disciplina(s). 

 

1 

2 
1 – Seleciona-se o polo e/ou local de realização do curso, o ano e 

período, disciplina e consulta. 

2 – Tabela que relaciona todos os alunos sem conceito na disciplina 

selecionada. 

 

1 

2 

1 – Seleciona-se o polo e/ou local de realização do curso e o ano e período, e 

consulta. 

2 – Tabela que relaciona todos os alunos sem matrícula; 
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15.4 Disciplinas Do Aluno No Período 

Acessar: Especialização > Verificações do Ano / Período > Disciplinas do Aluno no 

Período. 

 

1 

2 

1 - Seleciona-se o polo e ou local de realização do curso e 

ano e período e consulta. 

2 – Apresenta a listagem de alunos sem conceito nas 

disciplinas, se houver. 

 

1 

2 

1 - Seleciona-se o polo e ou local de realização do curso, 

ano e período, aluno e consulta. 

2 – Apresenta a listagem de disciplinas em que o aluno 

está matriculado no período. 
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16 CADASTRO DE ORIENTADORES 

 

Esta tela refere-se ao cadastro dos professores orientadores de monografia, aprovados 
pelo colegiado do curso para realizar orientações. Inclui-se apenas os orientadores de 
monografia ainda não cadastrados e/ou que não estavam inseridos no projeto pedagógico do 
curso. Acessa-se: Especialização>Cadastro de Orientadores. 

 

 

 

 

 

Instruções de preenchimento de período de  orientação: 

O período se coloca o ano e o semestre 

 

1 

4 

2 

3 

1 – Seleciona-se o curso e o nível. 

2 – Busca-se o professor da UFSC, seleciona a titulação, o nº 

de orientações e o período. Para cada período inclui-se uma 

linha. Após preencher todos os dados, clica-se no botão 

incluir. 

3 – Relaciona todos os professores cadastrados no curso para 

orientações e pode ser consultado no botão consultar. 

4 – Vincula-se os alunos ao orientador. (Vide abaixo) 

 

Período: Preenche-se com 

ano e semestre; 

Dt. Início e Dt. Término:  

A data correspondente ao 

início e fim da orientação 

dentro do período 

proposto. 

5 
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Instruções de Vinculação de Orientandos 

Este item corresponde ao tópico 4 da tela 16, referente ao cadastro de Orientadores e através 

dela é possível realizar a vinculação de 1 ou mais alunos ao mesmo orientador, dentro dos 

limites estipulados pela Resolução Normativa nº 15/CUn/2011.  

 

 

 

 

Professores externos a UFSC 

Este item corresponde ao tópico 5 da tela 16, referente ao cadastro e inclusão de professores 

externos no curso. Cabendo informar que não há limite de professores externos para a função 

de orientador, visto que o período das orientações do TCC  no curso não possuem carga 

horária. 

3 

1 

2 

1 –   Seleciona-se o professor Orientador; 

2 – Listagem dos alunos para efetuar a vinculação ao 

orientador; 

3 – Listagem dos alunos para desvincular do orientador; 
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17 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

Após as defesas dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) ou monografias é 
necessário registrar as informações nesta tela. Lembrando que os conceitos a serem atribuídos 
aos TCCs ou monografias são A ou B, conforme art. 25, inciso VI da Resolução Normativa n. 
15/CUn/2011, para que o aluno seja considerado aprovado. Deve-se acessar: Especialização > 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

1 

2 

1 – Primeiramente pesquisa-se se o professor já se encontra 

cadastrado no CAPG através do seu CPF. 

Se estiver cadastrado, inclui-se ele no curso através do botão 

incluir e na tela anterior juntamente o número de orientações e 

período. 

2 – Se não estiver cadastrado, cadastra-se nesta tela com a 

inserção de todos os seus dados e o inclui no curso, realizando o 

mesmo processo anterior para inserção de orientações e período. 
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18 EMISSÃO DE HISTÓRICOS 

 

Os históricos dos estudantes poderão ser emitidos acessando-se: Especialização > Emissão de 

Históricos. Esta opção é mesma já apresentada no item 10.1 

 

 

19 ATESTADOS / DECLARAÇÕES 

 

1 

2 

1 – Seleciona-se o polo e a relação de alunos aparece na tabela abaixo. 

2 – Relaciona todos os alunos matriculados no curso no polo e local ofertado. 

Preenche-se os dados: Título (destacando entre aspas palavras americanizadas), data da entrega (data 

da defesa), conceito (A,B,C e E). Os campos avaliação e situação são preenchidos automaticamente. 

3 – Clicar no botão confirmar. Por aqui se pode também imprimir a relação dos alunos com o título dos 

TCCS e seus respectivos conceitos. 

3 
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Os atestados de matrícula no curso podem ser emitidos acessando-se: Especialização > 
Atestados / Declarações. 

 

20 CONSULTAS / RELATÓRIOS 

Especialização > Consulta / Relatórios. 

 

21 GERENCIADOR DE RELATÓRIOS 

 

Esta tela permite consultar variáveis de acordo com as necessidades do curso e 
especificidades do curso. 
Especialização > Gerenciador de Relatórios. 

O Atestado pode ter a opção com ou sem 

disciplinas.  

Esta tela permite o acesso a emissão de relatórios referentes a: 

alunos, disciplinas e professores, de acordo com a opção solicitada. 

Cada opção abre uma tela com as variáveis diferenciadas para 

consulta. 
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22 FECHAMENTO CURSO/ SITUAÇÃO FINAL DOS ALUNOS 

 

Esta tela é importante para o fechamento do curso. Especialização > Fechamento 
Curso. 
 

 

 

 

 

23 MODELO (RASCUNHO) CERTIFICADO 

 

1 

2 

3 

4 

1. Seleciona-se o período do ingresso. A barra de rolagem apresenta as opções. 

2. Seleciona-se se deseja a relação de aprovados e/ou reprovados. 

3. Apresenta a relação de alunos, conforme solicitado. 

4. Apresenta o total de alunos conforme o solicitado. 
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Especialização > Modelo (Rascunho) Certificado. 

 

 

 

 

 

24 ENSINO A DISTÂNCIA  - CADASTRAMENTO (FUNÇÕES) 

 

Esta tela deve ser preenchida somente para cursos a distância.  

Especialização > Ensino a Distância – Cadastramento (funções). 

1 

3 

4 

2 

5 

6 

1 – Ao selecionar o curso e o nível, automaticamente aparece a relação de alunos para a emissão de certificados 

na Tabela 2. 

2 – Relaciona o total de alunos aprovados no curso; 

3 – O período de ingresso é selecionado quando existirem períodos diferentes de ingresso. 

4 – Dados para o Relatório Final, em que existem as opções solicitadas para inclusão no relatório. 

5 – Quantifica o total de alunos aprovados. 

6 – O botão certificado apresenta a impressão dos certificados para conferência. 
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Esta tela refere-se ao cadastramento das demais funções no curso, como tutores, 

secretários, etc. 

1 – Se pesquisa pelo nome e verifica-se se a pessoa já tem cadastro.  

Ex.: 

 

1 

1 – Se a pessoa for cadastrada, clica no botão “funções” e faz seu registro no curso, se não 

efetua-se o seu cadastramento, clica no botão confirmar e novamente seleciona a opção 

funções e realiza seu registro. 


