
Perguntas/respostas frequentes: 

 

Sobre o Agendamento: 

 

1 – Por que foi agendada uma data muito distante da data em que enviei a 

inscrição? 

Devido a grande demanda, há cotas de vagas por programa de pós-graduação para 

cada semestre. Quando a cota está preenchida, o agendamento é direcionado para 

o(s) semestre(s) subsequente(s). 

 

2 – Não tenho condições de esperar pela data agendada, pois tenho urgência em 

reconhecer meu diploma. O que faço? 

Procure outra IES - Instituição de Ensino Superior que possua curso de pós-

graduação no mesmo nível ou em nível superior ao título estrangeiro, que seja 

reconhecido pelo MEC e tenha área de concentração ou linha de pesquisa na 

mesma área da pesquisa realizada no exterior. Para saber quais as IES possuem 

Mestrado ou Doutorado na sua área, acesse o site da Capes capes.gov.br e clique 

sobre cursos recomendados. 

 

3 – Não tenho disponibilidade de comparecer na PROPG na data agendada. O que 

faço?  

Os interessados impossibilitados de comparecer no dia e horários agendados 

deverão fazer nova inscrição ou encaminhar a documentação por meio de 

representante legal munido de procuração e documento de identificação com foto, 

no dia e horário previamente agendados.  

 

4 – Moro em outra cidade. Posso enviar a documentação por correio? 

Não. A documentação deverá ser entregue pessoalmente pelo requerente ou por 

representante legal,  munido de procuração e documento de identificação com foto, 

no dia e horário previamente agendados.  

 

5 – A entrega da documentação no dia/hora agendados pode ser feita por outra 

pessoa? 

Sim, desde que a mesma compareça munida de procuração para este fim. O 

portador da procuração deverá apresentar documento de identificação com foto.   

 

6 – Em caso de persistirem dúvidas, posso utilizar o endereço eletrônico específico 

das inscrições para  obter esclarecimentos? 

Sim, as dúvidas serão esclarecidas, dentro de nossas possibilidades, por este 

endereço eletrônico. 

 

Sobre a pós-graduação realizada no exterior: 

 

7 – O Mestrado ou Doutorado que cursei foi realizado por meio de convênio entre 

instituição de ensino estrangeira e instituição de ensino brasileira, com aulas no 

Brasil, por isso não possuo comprovante de residência no exterior durante a 

realização do curso. O que faço? 

Seguindo recomendação da CAPES, a UFSC não analisa processos cujos diplomas 

de pós-graduação foram obtidos por meio de cursos ministrados no Brasil, 



ofertados por instituições estrangeiras mediante convênio entre instituição de 

ensino estrangeira e instituição de ensino brasileira. 

 

8 – Como saber se o curso feito no exterior possui equivalência com o Mestrado ou 

com o Doutorado brasileiro? 

Com relação aos diplomas que possuem as nomenclaturas abaixo, raras vezes a 

UFSC reconheceu esses títulos como equivalente ao Mestrado ou ao Doutorado. 

Desse modo, considerando a grande possibilidade de indeferimento, não 

recomendamos o protocolo de processos cujos diplomas possuam as seguintes 

terminologias: 

 DEA (França e Espanha);  

 Diploma Próprio (Espanha); 

 Diplom, Diplom Chemiker, Magister, Magister Artium, Diplom 

Betriebswirt e diplomarbeit (Alemanha); 

 Láurea Specialistica/Magistrale (Itália); 

 MBA, LLM (Legun Magister – Master of Laws), SJD (Scientiae Juridicae 

Doctor – Doctor of Juridical Science) e JSD (Júris Scientiae Dactor – 

Doctor of the Science of Law) (EUA e alguns países da Europa). 

 

9 – Qual o tempo mínimo de duração do curso de Mestrado e de Doutorado 

considerados pela UFSC? 

Para o Mestrado o mínimo é de 01 (um) ano e para o Doutorado o mínimo é de 02 

(dois) anos. 

 

10 – No Doutorado que realizei não há exigência em cursar disciplinas, razão pela 

qual não possuo histórico escolar e nem conteúdo programático. Os marcos 

regulatórios da Universidade estrangeira exigem o desenvolvimento da pesquisa e 

defesa da tese. Como atender a estas exigências da UFSC? 

Neste caso, você deverá esclarecer esta especificidade no campo próprio da Ficha 

de Inscrição. 

 

11 - Ainda não foi emitido o meu diploma de Mestrado (ou de Doutorado). Posso 

dar entrada com uma declaração de defesa contendo a aprovação? 

Não, o diploma é uma exigência para iniciar o processo. 

 

12 – O meu diploma ainda não possui o selo consular brasileiro. Posso dar entrada 

assim mesmo e providenciar o selo paralelamente? 

Sim, pode iniciar o processo com uma cópia autenticada do diploma enquanto 

providencia o selo consular no diploma original. Caso o reconhecimento seja 

deferido, o registro (apostilamento) somente ocorrerá no diploma original com selo 

consular. Lembramos que o selo consular é dispensado nos diplomas emitidos pela 

França e pela Argentina. 

 

13 – O meu curso foi realizado à distância. Algum problema? 

Neste caso procure outra IES que tenha esta modalidade, pois a UFSC não 

reconhece título de Mestre ou de Doutor, cujo curso tenha sido feito à distância, 

uma vez que na análise de processo de reconhecimento de diploma busca-se 

equivalência com as exigências desta Universidade. A UFSC não possui curso de 

pós-graduação stricto sensu à distância. 

  



14 – Fiz um curso de pós-graduação lato sensu (Especialização, ex: MBA) no 

exterior e gostaria de validar o Certificado. O que faço? 

A UFSC não valida certificado de curso de pós-graduação lato sensu. Sugerimos 

que o interessado consulte o MEC. 

 

Sobre o processo: 

 

15 – A tradução dos documentos e da dissertação ou tese, quando solicitada pela 

UFSC, deve ser juramentada? 

Sim. 

 

16 - Como saber qual Programa de Pós-Graduação deve analisar o meu processo? 

O requerente deve identificar qual Programa de Pós-Graduação possui área de 

concentração e/ou linha de pesquisa afim ao curso realizado/área abordada em sua 

dissertação ou tese. Para conhecer todos os Programas de Pós-Graduação da 

UFSC clique em: http://propg.ufsc.br/programas-de-pos-graduacao/lista-de-

programas/ 

 

17 – Recebi o diploma de “Doctor of Philosophy”, cujo título é genérico, mas o meu 

Doutorado é na área de Educação. Tenho dúvidas se o meu processo deverá ser 

encaminhado para o Programa de Pós-Graduação em Educação ou para o 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica. O que faço? 

Para identificar qual Programa de Pós-Graduação possui área de concentração 

e/ou linha de pesquisa afim a área abordada em sua tese, visite o link: 

http://propg.ufsc.br/programas-de-pos-graduacao/lista-de-programas/ e acesse o 

site dos referidos programas e, permanecendo a dúvida, faça uma consulta aos 

mesmos. 

 

18 – Qual o trâmite do processo na UFSC? 

O processo de reconhecimento tem seu início na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

onde é verificada a documentação e o requerente é encaminhado ao protocolo. 

Uma vez protocolado, o processo é encaminhado ao Programa de Pós-Graduação 

de área equivalente que nomeará uma Comissão de, no mínimo, 3 professores 

doutores na área para a análise do mérito científico da dissertação ou tese. A 

referida Comissão elabora um parecer que é submetido ao Colegiado do Programa 

de Pós-Graduação. Após, o processo é encaminhado ao Comitê de Avaliação de 

Títulos da Câmara de Pós-Graduação que, após análise, emitirá parecer 

conclusivo a ser submetido à referida Câmara. 

 

19 – Posso acompanhar o trâmite do processo? 

A solicitação de informação deverá ser feita à PROPG, esta fará a consulta no SPA 

(sistema on-line de consultas de processos da instituição) para verificar o 

andamento do processo. 

 

20 – Qual é o tempo aproximado para a finalização do trâmite do processo na 

UFSC? 

A média é de 06 meses a partir do momento em que o processo for recebido no 

Programa de Pós-Graduação solicitado.  

 



21 – Qual o formato/encadernação do exemplar da dissertação ou tese que devo 

entregar na abertura do processo? 

O formato/encadernação do exemplar a ser entregue fica a critério do candidato. 

 

 

Sobre o resultado do processo: 

 

22 – Como saberei do resultado do processo? 

O resultado será encaminhado pela PROPG ao interessado, por meio de endereço 

eletrônico. 

 

23 – Depois que sai o resultado e sendo deferido o pedido de reconhecimento, o que 

devo fazer? 

O interessado deve levar o seu diploma original no DAE – Departamento de 

Administração Escolar da UFSC, para que seja feito o apostilamento no diploma 

original (registro), o qual vai conferir validade nacional ao mesmo. 

 

24 - Tendo sido deferido o reconhecimento solicitado vou receber um diploma da 

UFSC? 

Não. O reconhecimento se efetiva por meio de apostilamento (registro) no diploma 

original. 

 

25 – Tendo sido deferido o reconhecimento do diploma posso ter o exemplar de 

minha dissertação ou tese de volta? 

Sim, o exemplar da dissertação ou tese ficará a disposição do requerente na Pró-

Reitoria de Pós-Graduação por até trinta dias a contar da data do envio do 

resultado ao requerente. Não sendo retirado no prazo, o exemplar será descartado. 

 

26 – Caso seja indeferido o reconhecimento, recebo a documentação de volta? 

Recebe o exemplar da dissertação ou tese que ficará a disposição do requerente na 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação por até trinta dias, a contar do recebimento da 

mensagem do resultado do processo. Não sendo retirado no prazo, o exemplar será 

descartado. Quanto à documentação, não é devolvida pois são cópias autenticadas 

dos originais que ficaram de posse do requerente. As cópias constituem páginas 

numeradas do processo, que será arquivado. 

 

27 - Caso seja indeferido o reconhecimento, posso solicitar complementação dos 

estudos ou até mesmo nova defesa? 

Não, a análise se limita ao contexto do curso realizado, não sendo permitida 

nenhuma complementação dos estudos nem nova defesa para viabilizar este 

reconhecimento. 

 


