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3. MATRÍCULA EM DISCIPLINAS PELA WEB e NA SECRETARIA 

 

3.1. DEFINIÇÃO DO PERÍODO DE PEDIDO DE MATRÍCULA 
 

A definição do período de pedido de matrícula deve ser feita na janela Cronograma em 

Coordenadorias>Programa/Polos>Cronograma. Veja no capítulo 1 do manual, item  

“1.1 Definição do cronograma do Período” como proceder. 

 

3.2. OFERECIMENTO DAS DISCIPLINAS DO PERÍODO 
 

Cumprido o primeiro passo, inclusão do cronograma do período no CAPG, será necessário 

gerar as disciplinas do período. Clicar em Coordenadorias>Disciplinas>Gerar Disciplinas no 

Período, veja como realizar esta a tarefa no Capítulo 2 item 2.3 deste manual. Este 

procedimento é o mesmo já adotado a cada período. Cabe ressaltar que o preenchimento do 

número de vagas por disciplina, na coluna “Vgs” é importante para que o CAPG dê o aviso de 

excesso de alunos que solicitaram matrícula na disciplina. Este aviso aparecerá na janela 

“Avaliação de Pedido de Matrícula” quando da efetivação, pela secretaria, da matrícula 

solicitada pela internet; todavia não impedem a secretaria de matricular alunos acima do 

número de vagas. 

Ressalta-se que as disciplinas precisam ter um responsável registrado na janela “Gerar 

disciplinas para o próximo período” para que sejam listadas em disciplinas disponíveis para 

matrícula, tanto pela Internet quanto na Secretaria. Veja como proceder para registro do 

professor responsável no item 2.3 do capítulo 2 deste manual. 

 

3.3. DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE MATRÍCULA ON-LINE AOS ALUNOS 
 

Criar no site do Programa acesso ao link www.capg.ufsc.br e comunicar aos alunos que 

devem se matricular pelo site. Informe aos novos alunos que a senha será obtida por eles a 

partir do primeiro acesso no site. A senha será enviada para o e-mail do aluno, aquele que está 

registrado no CAPG. No primeiro acesso o aluno deve clicar em esqueci minha senha e 

proceder como indicado no site.  

O aluno consegue, pela internet, fazer matrícula em disciplinas e também cancelar o 

pedido de matrícula nas disciplinas que solicitou. Cada qual no período definido no 

Cronograma do programa. 

O pedido de matrícula na disciplina estágio docência só é possível via secretaria, porque a 

Resolução n. 44/CPG/2010 estabelece que o Colegiado Delegado de cada Programa deve 

aprovar o Plano de Trabalho de cada aluno que solicitar a matrícula.   
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3.4. EFETIVAÇÃO DOS PEDIDOS DE MATRÍCULA OU CANCELAMENTO 
 

Passado o período definido para matrícula, será necessário confirmar os pedidos dos 

alunos de matrícula em disciplinas. Para isso, entrar no CAPG, em 

Coordenadorias>Matrícula>Avaliar Pedido de Matrícula/Cancelamento, e seguir as orientações 

abaixo. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Obs. 1: A avaliação do Pedido de Matrícula ou Cancelamento por disciplina possibilita ver 

todos os alunos que solicitaram matrícula ou cancelamento na disciplina. A ordem que os 

alunos aparecerão na listagem será a ordem cronológica do pedido na internet. 

Obs.2: Ao selecionar a linha e clicar no botão Remover (no canto inferior direito da imagem 

acima), a linha será removida da listagem sem avaliação, assim como quando se seleciona a 

opção “Não Avaliado”. Ao acessar novamente a avaliação do Pedido de Matrícula ou 

Cancelamento a linha voltará a aparecer. 

1.Selecionar o nível; 
2. selecionar o pólo; 
3. escrever Ano/Período. 
4. Selecionar em “Avaliação de:” pedido de matrícula ou  cancelamento, conforme o caso; 
5. a avaliação pode ser feita por disciplina ou por aluno. Selecione aquela que lhe favorecer. 
6.Na coluna “Situação Pedido”, para facilitar a avaliação, todas as linhas aparecerão com a 
opção AVALIADO E APROVADO. Para efetivar todos, basta ir para o próximo item para 
concluir a avaliação. No caso de aluno que deva ter sua matrícula negada, ou efetivada em 
outro momento, selecionar: Avaliado e Não Aprovado ou Não Avaliado; 
7. clicar em  “Confirmar”.  
8. o botão “Pedidos por Disciplina” exibe um relatório com todos os pedidos feitos pela 

internet pelos alunos, independente do seu nível. 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

8 
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Obs. 3: Os alunos, que após o período de avaliação de matrícula pela secretaria permanecerem 

com seu pedido “Não Avaliado”, não terão a matrícula efetivada, portanto a disciplina não irá 

para o histórico assim como o aluno não irá constar na lista de frequência da disciplina. O 

cancelamento também precisa ser efetivado pela secretaria para surtir efeito. 

Obs. 4: Ao possibilitar a matrícula pela internet não é possível limitar o número de inscrições 

na disciplina, no entanto, na efetivação dos pedidos em “Avaliação do Pedido de Matrícula”, o 

CAPG abrirá janela com aviso quando  atingido o número de vagas indicadas anteriormente em 

"Gerar Disciplinas no Período". Caso seja necessário efetivar mais alunos que o número de 

vagas lançado, basta ignorar a mensagem. 

Obs. 5: É possível obter relatório de todos os pedidos de matrícula e cancelamento via internet 

e via secretaria, em determinado período, e a respectiva avaliação do pedido, acessando 

Coordenadorias > Consultas/Relatórios > Relatório 18 da seção Alunos. O relatório exibido será 

por aluno, diferentemente do relatório obtido a partir do botão “Pedidos por Disciplina” (item 

8 da imagem acima) o qual exibe um relatório com todos os pedidos por disciplina feitos pela 

internet pelos alunos. 

Obs. 6: O relatório obtido através de Coordenadorias > Verificações do Ano/Período > Pedidos 

não Efetivados permite a visualização dos alunos que fizeram seu pedido de matrícula em 

disciplina ou cancelamento pela internet, porém ainda não foram avaliados pela secretaria. 

Obs. 7: O número de alunos regulares necessário na disciplina para que os créditos do docente 

entrem para o PAAD são 4 (quatro), conforme determina Memorando Circular n. 16 de 2015 

da PROPG. 
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3.5. MATRÍCULA NA SECRETARIA 
 
A matrícula deverá ser feita pela secretaria do programa para os seguintes casos: para 

alunos matriculados em disciplina isolada; para alunos efetivos em disciplinas de outros 

programas de pós-graduação da Universidade; para alunos efetivos em disciplina de Estágio 

Docência; e para alunos que não conseguiram fazê-la pela internet. Acessar o CAPG clicar em 

Coordenadorias > Matrícula > Solicitar e ou Efetivação Matrícula por Aluno. 

 

3.5.1. Matrícula de alunos em disciplina isolada e de alunos efetivos 

Veja abaixo instruções para matrícula de alunos em disciplina isolada e de alunos 

regulares e prorrogados que não conseguiram fazer matrícula em disciplinas pela internet. 

 

 

 

 

 

Obs. 1: Alunos estrangeiros podem ser matriculados em disciplina isolada, desde que possuam 

visto de estudante para estudarem na UFSC. Além desse condicionante, o programa poderá 

apresentar outros, como formação, condições para permanência, etc. 

Obs. 2: Alunos de disciplina isolada em períodos anteriores não é necessário recadastrá-lo. 

Basta matriculá-lo em disciplina no período desejado que o cadastro é reativado. Para verificar 

se existe matrícula a ser reutilizada selecionar no campo “Situação Aluno” a opção: Matrícula 

1.Selecionar o nível; 
2.selecionar o polo; 
3.escrever Ano/Período. 

4.Selecionar asituação do aluno (matrícula em disciplina isolada, regularmente matriculado ou 
prorrogação); 
5.selecionar o Aluno;  
6.as disciplinas oferecidas no período serão listadas na tabela; 
7.selecionar a linha correspondente à disciplina solicitada pelo aluno, clicando na célula cinza.  
8.  Clicar em “Solicitar Regular” para que a disciplina desça para o quadro abaixo do botão; 
Repetir os passos 7 e 8 tantas forem as disciplinas solicitadas pelo mesmo aluno;  
9.por fim, clicar em “Confirmar”. 

1 

3 

2 

4 

5 
6 

7 

8 
9 
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em Disciplina Isolada Desligado e em seguida buscar o nome da pessoa no campo “Aluno”. Se 

encontrar é só seguir os passos descritos na figura acima para concluir a matrícula em 

disciplina. O cadastro que estava desligado será reativado. 

Obs. 3: Caso o aluno tenha sido matriculado equivocadamente em alguma disciplina, é possível 

excluir a disciplina do seu histórico usando a janela acima. Para tanto deve-se selecionar o 

aluno no ano período da disciplina a ser removida e selecionar, na lista de disciplinas 

solicitadas, a disciplina que deve ser excluída. Em seguida clicar no botão remover e depois em 

confirmar. A exclusão de disciplinas também pode ser feita através da janela Atualização do 

Histórico em Coordenadorias  > Históricos conforme indicado no item 3.9 deste manual.  

Obs. 4: A matrícula em disciplina precisa ser feita em períodos subsequentes do ingresso do 

aluno no curso até sua titulação (defesa), com exceção dos períodos de trancamento ou 

licenças. Caso o aluno tenha ficado sem matrícula em algum período, o sistema bloqueará a 

matrícula em períodos alternados. A regularização será feita na secretaria matriculando o 

aluno nos períodos que ficaram sem disciplina, se assim for indicado ao caso. É importante 

salientar a obrigação do aluno quanto ao pedido de matrícula. O descumprimento desta 

obrigação é motivo de cancelamento do seu curso, conforme define o Art. 46, inciso I da Res. 

05/CUn/2010.  

Obs. 5: O aluno matriculado em disciplina isolada consegue emitir histórico escolar pelo CAPG 

on line, no período em que está matriculado e também nos períodos subsequentes quando 

sua matrícula estiver desligada. 

 Obs. 6: O aluno matriculado em disciplina isolada não consegue emitir atestado de matrícula 

pelo CAPG on line, cabendo à secretaria fornecer quando o aluno solicitar.  
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3.5.2. Matrícula de alunos em disciplinas de outros programas ou polos 

Veja abaixo instruções para matrícula dos alunos do seu programa em disciplinas de 

outros programas ou polos do próprio programa ou de outros programas de pós-graduação da 

UFSC. 

 

 

 

 

Obs. 1: Quando o aluno efetivo do programa solicitar matrícula em mais de 2 disciplinas de 

outro programa de pós-graduação da Universidade o CAPG mostrará um aviso. Para o cálculo 

do número de disciplinas fora do programa não é levado em conta o período em o aluno fez o 

pedido de matrícula.  

Obs. 2: É possível obter relatório de alunos do seu programa matriculados em disciplinas de 
outro programa de pós-graduação e de alunos de outro programa matriculados em disciplinas 
do seu programa, acessando Coordenadorias > Verificações do Ano/Período > Disciplina em 
Outro(s) Programa(s).   
  

1 

2 

3 
4 5 

6 

7 

4. Selecionar asituação do aluno - regularmente matriculado ou prorrogação; 
5.selecionar o Aluno;  
6.selecionar “Outro Programa”; 
7.selecionar o Programa,  o Nível, a Autorização, indicar o Ano/Período e selecionar o Polo;  
8.selecionar a linha correspondente a disciplina solicitada pelo aluno, clicando na célula cinza;  
9.clicar em “Solicitar Regular” para que a disciplina desça para o quadro abaixo do botão; 
10.por fim, clicar em “Confirmar”. 
 

8 

9 
10 

1.Selecionar o nível; 
2.selecionar o polo; 
3.escrever Ano/Período. 
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3.5.3. Matrícula de alunos em Estágio Docência  

Abaixo estão as instruções para matrícula de alunos em Estágio Docência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.1: A Resolução n. 44/CPG/2010 estabelece os critérios para o oferecimento e matrícula 
em estágio docência. Sugere-se a leitura pormenorizada do texto para o correto cadastro 
nesta disciplina. 
 

Obs.2: Independente de quem é posto como responsável pela disciplina estágio docência, 
quando ela é gerada para o período, o professor que aparecerá no histórico será sempre o 
orientador do aluno. 

4. Selecionar a situação do aluno - regularmente matriculado ou prorrogação;; 
5.selecionar o aluno;  
6.selecionar a linha correspondente à disc. Estágio Docência, clicando na célula cinza; 
7.clicar em Solicitar Regular. 
8.abrirá a janela para inserção dos dados da disc. em que acontecerá o estágio. 

8.1. Completar todos os campos abertos desta janela com informações da disciplina em que ocorrerá o estágio, 
inclusive o nome do professor(a) responsável pela disciplina. 

9. Clicar em Confirmar nesta janela.  
Abrirá uma mensagem perguntando se a 2° disc. de estágio docência deve ser registrada. Clicar não para fechar a 
mensagem e a janela caso o estágio estiver associado a somente a uma disciplina da graduação. 
10. Clicar em Confirmar na janela inicial para finalizar o processo de matrícula. 

1 

2 

3 
4 5 

6 

7 

8 

9 

8.1 

10 

1.Selecionar o nível; 
2.selecionar o polo; 
3.escrever Ano/Período. 
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3.6. EMISSÃO DAS LISTAS DE FREQUÊNCIA 
 
Para emitir a lista de frequência das disciplinas é necessário acessar o CAPG em 

Coordenadorias > Consultas/Relatórios e seguir as instruções indicadas abaixo. 

 

 

 

 

 

Obs. 1: Através do “Relatório 19 - Relação de Alunos por Disciplina no Período”, da sessão 
Alunos também obtido em Consultas/Relatórios no CAPG, apresenta os alunos matriculados 
em cada disciplina oferecida no período, com indicação do nível, programa de pós-graduação 
(indicação útil nos casos em que o aluno que cursa a disciplina pertence a outro Programa) e e-
mail do aluno. Para a emissão deste relatório não é exigido a indicação do nível, nem da 
disciplina.  

Obs. 2: O CAPG disponibiliza um relatório que apresenta as disciplinas do período nas quais há 
alunos com deficiência matriculados. Para tanto, é necessário que no cadastro desse aluno a 
deficiência tenha sido registrada (veja como cadastrar deficiências no capítulo 5 item 5.4). Este 
relatório pode ser obtido em Coordenadorias > Gerenciador de Relatórios. No campo "Querry" 
selecionar a opção "Relação de Alunos com deficiência por disciplinas oferecidas".  A consulta 
é feita por período e o sistema trará automaticamente o período caso 2014/2. A alteração do 
ano/período da consulta deve ser feita na aba Parâmetros que fica na parte superior da janela. 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

1. Selecionar o relatório “Lista de Frequência”; 
2.  abrirá uma janela para a seleção da disciplina; 
3.  selecionar o Nível; 
4.  selecionar o Período, o Polo e a Disciplina; 
5.  ativar “separar por nível” se desejar que a lista seja impressa somente por mestrandos e 

doutorandos que estejam matriculados. A lista respeitará o nível indicado no item 3; 
6.  clicar em “Imprimir”. 
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Obs. 3: É possível que os docentes enviem e-mails aos alunos de suas disciplinas através da 
ferramenta de facilicitação para envio de e-mail aos alunos. Veja como proceder para utilizar 
essa facilidade neste manual no capítulo 5 item 5.5.1 

 

3.7. ATRIBUIÇÃO DE CONCEITOS 
 
A atribuição de conceitos é feita no CAPG em Coordenadorias >Digitação dos Conceitos 

conforme instruções indicadas abaixo. 
 

 

 

 

 

 

Obs. 1: Para as disciplinas oferecidas para o Mestrado e Doutorado, a atribuição de conceito 
deve ser feita por nível. Terminado um nível repete-se o procedimento para o outro nível.  

Obs. 2: As disciplinas oferecidas no moodle tem opção de atribuição de conceitos aos alunos 
no CAPG via moodle. No fim do período, o moodle abre uma opção para o professor enviar os 
conceitos que atribuíram aos alunos e esta informação vai diretamente para o Sistema CAPG. 

Obs. 3: É possível obter relatório de alunos matriculados na disciplina e seus respectivos 
conceitos, acessando Coordenadorias >Consultas/Relatórios seção Disciplinas relatório de 
número 02. 

 

1.Selecionar o nível; 
2.indicar o ano/período; 
3. selecionar o polo. 

 1 7 

2 3 

4.Selecionar a disciplina; 
5.na coluna conceito, clicar na célula correspondente ao aluno para o qual será atribuído 
conceito e selecionar o conceito; 
6. na coluna frequência, clicar na célula correspondente ao aluno para o qual será atribuída 
a frequência  e selecionar a frequência. Repetir os itens 5 e 6 para todos os alunos que 
terão seu conceito atribuído. 
7.Concluída a atribuição dos conceitos e frequências para todos os alunos desta disciplina 
deve-se clicar em “Confirmar”. 
 

4 

5 6 
Ver Obs. 5 
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Obs. 4: Disciplinas que o aluno reprova ficam no histórico mesmo após a titulação. Só se o 
aluno refizer a disciplina e obtiver melhor conceito para que a disciplina com conceito “E” seja 
anulada do histórico. Importante salientar que no histórico ficará o último registro da 
disciplina. Enquanto o aluno ainda está cursando aparecem duas vezes o registro da disciplina 
no histórico. Quando o conceito for lançado a disciplina anterior desaparece do histórico 
ficando o registro da última disciplina. 

 

3.7.1. Acompanhamento do índice de aproveitamento dos alunos 

O controle do índice de aproveitamento no curso e conceitos obtidos em disciplinas por 
alunos é importante ser feito a cada fechamento de período para que seja possível 
acompanhar o atendimento aos artigos 46 e 53 da Resolução Normativa n. 05/CUn/10, os 
quais definem, respectivamente, o desligamento do aluno caso tenha conceito menor que “C” 
em duas disciplinas cursadas, e impedem a defesa do trabalho de conclusão em caso de índice 
de aproveitamento inferior a três.  

O CAPG bloqueia o registro da defesa se o aluno possui índice insuficiente, todavia as 
secretarias costumam registrar a defesa no CAPG após ela ter acontecido, mas a defesa nem 
deve acontecer para alunos com índice insuficiente.  

O acompanhamento pode ser feito através do “Relatório 4 – Relação de Alunos por 
Situação, Polo e Curso” obtido em Coordenadorias > Consultas/Relatórios, sessão Alunos e 
também por meio da janela abaixo. Veja como obter o relatório, no qual são exibidos os alunos 
com índice inferior ou igual ao indicado no campo “Índice <=” bem como o conceito obtido  
em cada disciplina.  

Acesse Coordenadorias > Digitação de Conceitos e proceda como mostrado. 

 

 

1 

2 3 

4 

1. A indicação do nível é opcional para obter o relatório de acompanhamento do índice; 
2. A indicação do ano/período é opcional para obter o relatório; 
3. A indicação do polo é opcional para obter o relatório; 
4. Deve-se indicar o índice mínimo o qual deseja-se identificar os alunos que o tenham e em 

seguida clicar em imprimir. 
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Obs. 1: O índice de aproveitamento exibido no relatório é o índice acumulado dos conceitos 
obtidos em todas as disciplinas. Caso o aluno possua uma disciplina no histórico que ainda está 
sem conceito, estas não contarão para o cálculo do índice. 

Obs. 2: O relatório é somente daqueles alunos que ainda estão cursando o mestrado ou o 
doutorado, portanto dos alunos que estão com status: regularmente matriculado, prorrogado, 
afastamento doença, afastamento maternidade, trancado e estágio em outra instituição. 

 

3.8. VALIDAÇÃO DE DISCIPLINAS 
 
Para a validação de disciplinas é importante observar as definições da Resolução n. 

05/Cun/2010, especialmente o artigo 37 e seus parágrafos.  

O processo de validação de disciplinas, tanto internas quanto externas, é unificado em 
uma única tela denominada “Validação de Disciplinas (Externas e Internas)”. Para tanto deve-
se acessar o CAPG em Coordenadorias > Matrícula > Validação de Disciplinas (Internas e 
Externas) e proceder como indicado na imagem: 

  

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 

4 5 

6 

7 

1. Selecionar o programa; 
2. selecionar o nível; 
3. selecionar o aluno; 
4. se a disciplina a ser validada for da UFSC, selecionar “Interna”; 
5. se a disciplina a ser validada for de outras IES, selecionar “Externa à UFSC”; 
6. caso a disciplina seja da UFSC, parte das informações serão trazidas do banco de dados sendo 

necessário ir selecionando os dados em cada célula desta linha, sem esquecer de sinalizar na primeira 
coluna “Validar?” as disciplinas a serem validadas. Campos dessa linha, como créditos T (teóricos), TP 
(teóricos-práticos) e P (Práticos), são abertos permitindo a digitação de informação diversa da que 
aparecer registrada, independentemente  de a disciplina ser interna ou não, pois na validação  o 
colegiado pode optar por validar apenas parte dos créditos. Também deverá ser indicado o conceito, 
frequência, ano e período em que o aluno cursou a disciplina, bem como todos os demais campos de 
cada linha, caso estas informações não sejam automaticamente identificadas pelo sistema. Para 
disciplina externa, adicionalmente, deverá ser informada a Instituição em que foi cursada; 

   Repetir o passo 6 tantas forem as disciplinas a serem validadas. 
8. clicar em Confirmar. 
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Obs. 1: A validação de disciplinas internas e externas deve ser feita separadamente. Assim 
após lançar as disciplinas internas é necessário confirmá-las para somente depois iniciar a 
validação das disciplinas externas para o mesmo aluno. 

Obs. 2: O período de validação será sempre preenchido com o primeiro período do curso do 
aluno, pois assim que o aluno ingressa as disciplinas devem ser validadas. Período de validação 
não é o período em que a disciplina foi cursada. 

Obs. 3: Quando selecionado o nome do aluno o sistema lista todas as disciplinas já realizadas 
por ele para ser escolhida qual validar, independentemente da situação dele no momento que 
cursou a disciplina (como mestrando, aluno matriculado em disciplina isolada, ou outra).  

Obs. 4: A mudança de nível não valida automaticamente as disciplinas do Mestrado para o 
Doutorado, devendo-se proceder aos passos indicados nesse item para validá-las. 

 

3.9. ATUALIZAÇÃO DO HISTÓRICO 
 

A opção “Atualização do Histórico” oferecido pelo CAPG serve para consultas, atribuição 

de conceitos, inclusão e exclusão de disciplinas e inserção de observações que deverão ser 

impressas no histórico. Veja como proceder para realizar essas tarefas. 
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Acesse Coordenadorias > Históricos > Atualização do Histórico e siga os passos indicados 

abaixo conforme a atividade a ser feita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: O campo observações é um campo de texto. Toda vez que houver mais uma informação 

para ser incluída esta deve ser acrescida ao texto já existente e gravado por meio do botão 

Gravar.  

1 

2

12 

3 

4 

5 

11 

Digitação de conceitos, inclusão ou exclusão de disciplinas 

1. Selecionar o programa; 
2. selecionar o nível; 
3. selecionar o polo; 
4. indicar ano/período (este passo só é obrigatório se for para matricular o aluno em alguma 

disciplina); 
5. selecionar o aluno; 
6. neste espaço será exibida todas as disciplinas registradas no histórico do aluno; 
7. para atribuir conceito, selecione a célula cuja disciplina receberá conceito e selecione o 

conceito. O mesmo deve ser feito com a célula referente a frequência; 
8. para matricular o aluno em uma disciplina clicar em “inclui linha” e na linha que ficará 

disponível no espaço indicado no item 6, fazer seleção da disciplina; 
9. para excluir uma disciplina do histórico do aluno, primeiro selecione a linha (na listagem 

indicada no item 6) correspondente disciplina a ser cancelada e depois clique em “Exclui 
linha” 

10. ao realizar os passos 8 e/ou 10 é necessário clicar no botão Confirmar. 

Inclusão de observações a serem impressas no histórico 

Siga os passos 1 a 5; 
11. para incluir informações que devem ser adicionadas ao histórico e que não seja possível de 

incluir por outra via, digite-as nesse campo; 
12. clicar em Gravar. 
 

6 
7 

7 

8 9

2
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