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1.Como ingressar no Mestrado e Doutorado de Psicologia da UFSC e qual é a nota 

do Programa? 
 A oferta de Pós Graduação de Psicologia é feita uma vez por ano, por meio de processo seletivo, regido 

por edital, de acordo com o calendário acadêmico anual, disponível na página do PPGP UFSC. A nota 

CAPES do Programa PPGP é 5. 

 

2.Como proceder para fazer disciplina isolada?  
A oferta acontece duas vezes ao ano, para graduandos e ou pós graduandos, um pouco antes da matrícula 

dos novos alunos do PPGP. As disciplinas ofertadas são eletivas e variam de acordo com a 

disponibilidade do professor/carga horária/semestre. Devem ser seguidas as orientações do Edital de 

inscrição em disciplinas isoladas. As datas estão determinadas no calendário acadêmico anual disponível 

na página do PPGP. 

 

3.Depois de aprovado(a) no Processo Seletivo como fazer a matrícula e se 

candidatar à bolsa? 
 A primeira matrícula ocorre em duas etapas de acordo com a data definida no edital: etapa digital e etapa 

presencial com a apresentação da documentação original com cópias autenticadas ou a autenticar, de 

acordo com a exigência do edital do Processo Seletivo. As demais matrículas deverão ser feitas pelos 

próprios/as alunos/as de forma digital conforme calendário acadêmico. Para se candidatar à bolsa é 

preciso participar de edital de Bolsa que é publicado na página do PPGP,  um pouco antes do período de 

matrícula. 

 

4.Como acessar o CAPG e  como gerar a Declaração de Matrícula para fazer 

cadastro de carteirinha de ônibus e RU? 
O cadastro no CAPG só poderá ser gerado após a matrícula estar concluída pela Secretaria. É necessário 

CPF e o IdUFSC para o cadastro. O atestado de matrícula tem autenticação digital ( por isso não precisa 

de  assinatura da secretaria do PPGP)  e deve ser gerado pelo próprio aluno no CAPG. No caso do aluno 

precisar de Declaração específica para fins diversos, o mesmo deverá providenciar a cópia impressa e 

encaminhar o pedido de análise e assinatura à secretaria. 

  

5.Como se cadastrar no moodle?  

O cadastro no moodle é liberado pelo professor de cada disciplina em que o/a aluno/a estiver matriculado. 

 

6.Como acessar a internet dentro da UFSC? 
Para ter acesso à internet com o provedor UFSC, o/a aluno/a deverá entrar no site https://idufsc.ufsc.br/, 

clicar em “criar usuário” e seguir as instruções subsequentes. Caso o/a aluno/a tenha alguma dúvida sobre 

como realizar o cadastro, na mesma página também há um vídeo tutorial (Vídeo de Cadastro no IdUFSC) 

explicando o passo a passo para a criação do Id. 



 

 7.Como fazer a carteirinha de estudante para o ônibus urbano? Como pagar meia 

passagem para se deslocar a Florianópolis, no caso de quem mora em outra cidade 

de Santa Catarina? 
O cartão de Passe Rápido para Estudante, que permite o pagamento de meia tarifa, para os ônibus 

urbanos, pode ser feito por meio de cadastro na unidade central do SETUF, que se situa junto ao Terminal 

Central (TICEN), no centro da cidade.  Para o cadastro, o/a aluno/a deve acessar ao site: 

www.setuf.com.br/passe-rapido/  no qual consta a relação dos documentos necessários para a emissão 

da carteirinha É obrigatória a presença do/a estudante para tirar foto no local. De acordo com o decreto nº 

914 de 29/10/1991, que regulamenta a Lei 5.684, de 09/05/1980, os/as estudantes de pós-graduação têm 

direito ao desconto de 50% do preço da passagem nos transportes coletivos. Deste modo, o/a estudante 

deve se dirigir à empresa de ônibus e se informar com os/as atendentes sobre os procedimentos 

necessários para usufruir desse benefício.   

 

8.Como fazer para almoçar e/ ou jantar no Restaurante Universitário? 
Todos/as os/as alunos/as regularmente matriculados na UFSC têm direito a realizar refeições no 

Restaurante Universitário (RU). Contudo, para ter acesso, alguns passos devem ser seguidos: primeiro, 

deve ser providenciada a Carteirinha de Estudante, exigida para ingressar no RU. Para fazê-la, munido/a 

do comprovante de matrícula emitido no site do CAPG, o/a aluno/a deve comparecer no setor do RU 

responsável pela confecção. Após isso, já de posse da carteirinha, deve comprar os passes do RU,  exigido 

para as refeições.   

 

9.Como acessar as informações da Biblioteca Universitária (BU)? Como acessar o 

acervo de Periódicos Capes? 
Para ter acesso à BU e retirar livros, o/a aluno/a deve levar o atestado de matrícula e é gerado pelo próprio 

aluno no CAPG com autenticação digital (não precisa carimbar na secretaria) e fazer o cadastro em 

qualquer setor de atendimento da BU. Caso já possua a carteirinha de estudante da UFSC, pode 

apresentá-la ao/à atendente da biblioteca, que fará seu cadastro para retirada de livros. No caso de acesso 

Periódicos Capes o/a aluno/a pode procurar os/as atendentes da BU e solicitar o agendamento com o setor 

responsável para aprender  a utilizar as bases de dados da UFSC. Alguns periódicos podem ser acessados 

a partir do próprio site da UFSC (link “geral”, depois “biblioteca”, “capes periódicos”). 

 

10.Como fazer para praticar esportes dentro do Campus? Como fazer para 

estudar línguas estrangeiras na UFSC? 
A Coordenadoria de Extensão do Centro de Desportos da UFSC oferece atividades esportivas, as quais 

estão divididas em blocos: natação; hidroginástica e aquafitness; danças; turmas de ginástica e yoga; 

turmas de condicionamento físico e outras. As matrículas para todas as modalidades são efetuadas 

exclusivamente pela internet em que, no início de cada semestre letivo, é divulgado no site um 

cronograma para realização da matrícula, por ordem de acesso. Os valores variam de acordo com a 

modalidade, sendo que algumas são gratuitas.  

Os cursos de idiomas são oferecidos pelo Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras (DLLE) no 

início de cada semestre letivo. São oferecidos cursos de Inglês, Espanhol, Alemão, Chinês, Francês, 

Italiano, Japonês, Libras e Português para estrangeiros, em turmas distribuídas em diversos horários, para 

se ajustar à disponibilidade dos/as alunos/as. As matrículas são efetuadas pela internet, com valores que 

variam de acordo com a escolha do idioma efetuada pelo/a aluno/a. 
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