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1. ACESSO AO SISTEMA  

 

Passo 1: Para acessar o Controle Acadêmico de Pós-Graduação (CAPG), entre em: www.capg.ufsc.br 

 Passo 2: Clique aqui para entrar no CAPG. 

 

 

 

 

 

http://www.capg.ufsc.br/


Passo 3:  Realizar o Login.  

 

 

 

 

Caso seja seu primeiro acesso, você deverá informar sua matrícula ou CPF e selecionar “esqueci minha 

senha”.  Você receberá em seu e-mail (cadastrado no momento de sua inscrição no Programa) a senha do 

CAPG 

 
Caso você não saiba seu 

número de matrícula para 

logar no CAPG, você poderá 

também usar o seu e-mail, 

CPF ou Passaporte ou 

idUFSC. 



2. PÁGINA INICIAL DO CAPG 
 

Ao entrar no Sistema, o usuário visualizará os campos: Página Inicial, Cadastro e Documentos. Nesta 

tela, o aluno realizará matrícula e poderá consultar seu histórico acadêmico, conforme será 

apresentado nos próximos itens. 

 
 

 

 

No CAPG constam os períodos de matrícula 

vigente.  Os alunos devem estar atentos a 

este período, visto que, conforme previsto 

na Resolução 95/CUN/2017, alunos que não 

realizarem matrícula por 2 períodos serão 

desligados do Programa. Além disso, a 

secretaria não aceitará matrículas fora do 

prazo. 

Esteja atento ao calendário acadêmico do 

PPGTG divulgado em nossa página 

(https://ppgtg.ufsc.br/) 



2.1 Documentos  

  

 

  

 

 

  

Aqui você poderá imprimir seu 

atestado de matrícula e histórico 

acadêmico.  

Esteja atento ao seu histórico 

acadêmico! 

Além das disciplinas cursadas e 

notas, você poderá consultar sua 

data final para conclusão do curso! 

Orientamos a leitura do Capítulo II 

da Res. Normativa 95/CUn/2017,  a 

qual dispõe sobre prazos, 

trancamento e prorrogação! 

 

Você pode acessar a Resolução Normativa 95/Cun/2017 através do link: 

https://propg.ufsc.br/files/2017/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-95-CUN-2017-Aprovada-no-CUn-04_04_17-DOU-03-05-

17.pdf 

 

https://propg.ufsc.br/files/2017/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-95-CUN-2017-Aprovada-no-CUn-04_04_17-DOU-03-05-17.pdf
https://propg.ufsc.br/files/2017/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-95-CUN-2017-Aprovada-no-CUn-04_04_17-DOU-03-05-17.pdf


 

3. MATRÍCULA 
 
 

Passo 1: Para efetuar a matrícula, você deverá clicar no campo “Pedido de Matrícula”; IMPORTANTE: O botão 
“Pedido de Matrícula” ficará habilitado somente no período de matrícula estipulado no calendário acadêmico 
do PPGTG. Esteja atento ao calendário acadêmico!!!! 

 

Passo 2: Selecionar as disciplinas para matrícula e apertar o botão “Efetuar Pedido”.  

 

  

 

  

Após realizar o pedido de matrícula, o aluno poderá verificar no atestado de matrícula (campo “Documentos”) se 
as disciplinas selecionadas foram autorizadas. Em caso de problemas, entre em contato com a secretaria do PPGTG 
dentro do período de matrículas! 
 

ATENÇÃO! 

Os alunos que finalizarem 
seus créditos em disciplinas 
deverão efetuar 
OBRIGATORIAMENTE 
matrícula (a cada trimestre) 
em Dissertação de 
Mestrado, caso não 
queiram cursar outras 
disciplinas! 



4 CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 
 

 

 

 

 

Passo 1: Para efetuar o cancelamento de matrícula, você deverá clicar no campo “PEDIDO DE CANCELAMENTO 
DE MATRÍCULA”;  

 

  

O calendário acadêmico do PPGTG traz a previsão de um período para cancelamentos de disciplinas nas quais o 
aluno tenha se matriculado no período em questão. Esteja atento a estes prazos, pois não serão aceitos pedidos de 
cancelamento após o prazo estipulado pelo Programa! 
 

Passo 2: Selecionar as disciplinas 
que tem interesse em cancelar e 
apertar o botão “SOLICITAR 
CANCELAMENTO”.  

 

IMPORTANTE: Após realizar o pedido de cancelamento de matrícula, o aluno poderá verificar no atestado de 
matrícula (campo “Documentos”) se as disciplinas selecionadas foram canceladas. Em caso de problemas, entre 
em contato com a secretaria do PPGTG dentro do período de cancelamento de matrículas! 
 



  

5 Orientações da Secretaria do PPGTG: 
 

 - Os alunos devem acompanhar as informações disponibilizadas no site do PPGTG, como calendário 

acadêmico, procedimentos e legislação; 

 

 

  

 

 



 

 - No site do PPGTG, no menu à esquerda, constam as informações sobre procedimentos acadêmicos. Não 

serão aceitos requerimentos fora do prazo ou fora dos procedimentos e legislação pertinente. 

 

 

 

Secretaria do PPGTG 

Chefe de Expediente: Renata Pacheco 


