UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GUIA INFORMATIVO PARA ALUNOS REGULARES
PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DO PPGCC/UFSC
- Como faço para validar as disciplinas cursadas com matrícula em disciplina isolada?
- O Programa dispõe de recursos financeiros para apresentação de artigos em eventos?
- É possível solicitar trocar de orientador?
- Preciso trancar minha matrícula no curso...
- Qual a previsão para que eu receba bolsa de estudos?
Essas e várias outras informações, bem como modelos de requerimentos, estão disponíveis no
site do PPGCC, (em especial, o menu: “ÁREA DO ALUNO”). por isso, é muito importante
verificar o site antes de ligar, enviar e-mail ou se dirigir à secretaria. Até porque, ao passar a
informação, algum funcionário pode acabar esquecendo de citar algum detalhe específico para
o estudante que ingressou a partir deste ou daquele ano. Portanto, ACESSE:
http://ppgcc.posgrad.ufsc.br/
CAPG
O CAPG - Controle Acadêmico de Pós-Graduação é o sistema utilizado para registro dos
estudantes no curso, emissão de atestado de matrícula e de histórico escolar (ambos com
autenticação mecânica) e realização de matrícula em disciplinas.
Para acessar o sistema web: https://capg.sistemas.ufsc.br/, o estudante deverá digitar o
número matrícula e a senha. No primeiro acesso, deverá clicar na opção: "Esqueci minha
senha".
ID UFSC
Para acesso à rede wireless, serviço de conta de e-mail, VPN, entre outros, é necessário
cadastrar-se em https://idufsc.ufsc.br/ e habilitar o serviço desejado.
Exemplo:
Para acesso à redeUFSCSemFio ou eduroam, é necessário clicar em “Acesso a Rede” > Aba
“Informações” -> Habilite o serviço. Na Aba “Wireless” -> verifique suas credenciais para
fazer o login.
As Redes
A redeUFSCSemFio não conta com criptografia e a autenticação precisa ser feita a cada
conexão. Utilize-a somente se seu equipamento não for compatível com a rede eduroam.
A rede eduroam é resultado de um acordo internacional entre instituições de ensino e
pesquisa. Acesse www.eduroam.org.br para mais informações.

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA (BU) e RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU):
Para utilizar os serviços oferecidos pela BU e pelo RU é necessário realizar o cadastro:
1) No balcão de empréstimo da BU e
2) No setor de emissão de cartões na lateral da secretária do RU.
Documentos Necessários:
Atestado de matrícula (atualizado)
Documento de identidade (com foto)

Para mais informações, acesse:
http://portal.bu.ufsc.br/
http://ru.ufsc.br/

MOODLE
O Moodle é uma plataforma online de apoio aos cursos presenciais, na qual os professores
disponibilizam os materiais usados em sala de aula, tais como: slides, vídeos, textos para
leitura, atividades extras, listas de exercícios, entre outros.
O acesso também se dá por meio do número de matrícula e senha: https://moodle.ufsc.br/
- No primeiro acesso, deverá clicar na opção: "Esqueci minha senha".
CARTÃO PARA ACESSO AO PRÉDIO
Os procedimentos para o cadastro de cartão de acesso ao Departamento e Laboratórios estão
disponíveis na página do INE: http://ine.ufsc.br/cartao_acesso/
CLASSIFICADOS UFSC
No link “Classificados”, disponível no Portal da UFSC, é possível buscar e ofertar e diversos
produtos e serviços, entre eles: aluguéis de quartos e imóveis, compra e venda de utensílios
domésticos, móveis, produtos eletrônicos, livros, oportunidades de trabalho e muito mais.
Acesse: https://classificados.inf.ufsc.br/
CARTEIRA DE ESTUDANTE
A UFSC não fornece carteira de estudante. A maioria dos estabelecimentos aceita o atestado
de matrícula como comprovante para meia-entrada.
CURSOS EXTRACURRICULARES e ATIVIDADES ESPORTIVAS
São oferecidos, com desconto para estudantes universitários, cursos extracurriculares de
idiomas e diversas modalidades artísticas e esportivas. Para mais informações, acesse:
Cursos Extracurriculares - Departamento de Língua e Literaturas Estrangeiras (DLLE)
http://www.cursosextra.com/frontend/index
Atividades Físicas - Centro de Desportos (CDS)
http://portalcds.ufsc.br/extensao-atividades-fisicas-para-a-comunidade/
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - HU
Por meio do Serviço de Atendimento à Saúde Comunitária (SASC) do HU, o aluno da UFSC
tem acesso à assistência médica gratuita no hospital, na sala do SASC - andar térreo do
hospital, ao lado da Pediatria.

Para marcar consultas, alunos da UFSC, devem apresentar documento de identidade (com
foto), atestado de matrícula (atualizado) e o Cartão Nacional do SUS (o Cartão Nacional de
Saúde (CNS) deve ser feito nos postos de saúde).
Contato: 3721-9100
http://www.hu.ufsc.br/setores/sasc/
SERVIÇOS GRATUITOS
Muitos projetos são desenvolvidos na UFSC sem custo para a comunidade. Uma mostra dessa
diversidade de ações pode ser consultada no Portal do UFSC ou diretamente no seguinte link:
http://estrutura.ufsc.br/servicos-gratuitos/
Dentre os serviços oferecidos estão:
Fonoaudiologia
Odontologia
Psicologia
Farmácia
Terapias
Estresse,
Entre outros.
CARTÃO PASSE RÁPIDO - ESTUDANTE
(VALE-TRANSPORTE)
O serviço é ofertado pelo Sindicato de Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros da
Grande Florianópolis (SETUF), localizado no Terminal de Integração do Centro (TICEN). O
Cartão Eletrônico Estudante para transporte de ônibus é recarregável e substitui os passes de
papel por créditos que poderão ser comprados no SETUF e nas bilheterias dos Terminais de
Integração da cidade.
As informações completas, bem como os horário de ônibus podem ser consultadas no site do
SETUF: http://www.setuf.com.br/
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
A UFSC disponibiliza Seguro de Acidentes Pessoais para todos os alunos regulares de curso
de Pós-Graduação. Para tanto, é obrigatório que o aluno esteja matriculado em alguma
disciplina no semestre, ainda que seja "Andamento da Dissertação" ou "Andamento da Tese".
Informações podem ser obtidas no Departamento de Integração Acadêmica e Profissional
(DIP) da UFSC.
Telefone: 3721-9296.

