
Coordenadoria do 

Programa de 
Pós-Graduação em Química 

(PPGQ)

atendimento ao aluno



Parabéns pela 
aprovação e classificação. 

Sejam bem-vindos ao 
PPGQ da UFSC!



Sempre que precisar pode
marcar um encontro online
com a secretaria do Programa.



Funcionamento do PPGQ

Ressaltamos os informes da ficha de matrícula:

• Leiam o Regimento Interno do Programa de 13 de dezembro 
de 2019.

• Alunos bolsistas leiam a Resolução Normativa 
nº001/PPGQ/2016 . Alunos bolsistas devem entregar o 
contrato da agência de fomento devidamente assinado.

Tentamos concentrar todas as normas do programa neste 
endereço:  http://ppgqmc.posgrad.ufsc.br/legislacao/.

http://ppgqmc.posgrad.ufsc.br/legislacao/


Escolha do orientador

Acesse: https://ppgqmc.ufsc.br/docentes/docentes-2/

Aqui constam os professores credenciados ao Programa, suas 
linhas de pesquisa e e-mail; 

Aproveite o moodle para entrar em contato com colegas de 
turma e obter mais informações sobre o funcionamento dos 
grupos de pesquisa. 

https://ppgqmc.ufsc.br/docentes/docentes-2/


Orientação

Art. 84. O orientador escolhido deverá manifestar formal e
previamente ao início da orientação a sua concordância.

§ 1° Tanto o estudante como o orientador poderão, em requerimento
fundamentado e dirigido ao Colegiado Delegado do Programa, solicitar
mudança de vínculo de orientação, cabendo ao requerente a busca do
novo vínculo.

§ 2° Em casos excepcionais, que envolvam conflitos éticos, a serem
tratados de forma sigilosa, caberá à coordenação do Programa
promover o novo vínculo.

§ 3° O estudante não poderá permanecer matriculado sem a
assistência de um professor orientador por mais de 30 (trinta) dias.



Orientador

Art. 85. São atribuições do orientador: 

I- supervisionar o plano de atividades do orientando e acompanhar 
sua execução; 

II- acompanhar e manifestar-se perante o Colegiado Delegado sobre o 
desempenho do estudante;

III- solicitar à coordenação do Programa providências para a realização 
do Exame de Qualificação e para a defesa pública da Dissertação ou 
Tese; 

IV- dar ciência ao coordenador do Programa no caso de ausência 
prolongada do estudante nas atividades previstas.



Coorientador

Art. 86. Os estudantes poderão ter um coorientador de trabalho, 
interno ou externo à Universidade, mediante solicitação 
justificada do orientador e autorizada pelo Colegiado Delegado, 
inclusive nas orientações em regime de cotutela, observada a 
legislação específica. 



Projeto de pesquisa

Atenção mestrandos e doutorandos ! 

O projeto de pesquisa deve ser encaminhado junto com o pedido de 
matrícula para o 2º semestre. 

Os alunos que cursaram a disciplina de Metodologia da Pesquisa A
devem entregar o mesmo projeto desenvolvido na disciplina e solicite 
a assinatura do orientador. 

Ressaltamos que mesmo aqueles que não cursaram a disciplina 
Metodologia da Pesquisa A no 1º semestre devem entregar o projeto 
de matrícula no prazo informado acima.

Busque com seu orientador para o desenvolvimento do projeto de 
pesquisa. 



Proficiência em línguas
Art. 51. Será exigida a comprovação de proficiência em línguas estrangeiras, sendo
um idioma para o Mestrado Acadêmico e dois idiomas para o Doutorado, a ocorrer ao
longo do primeiro ano acadêmico.

§ 1º O idioma estrangeiro para o Mestrado Acadêmico será o Inglês e para o Doutorado o
Inglês e um segundo idioma escolhido dentre Francês, Alemão e Espanhol.

§ 2º O estudo de idiomas estrangeiros para aprovação de proficiência não gera direito a
créditos no Programa.

§ 3º Os estudantes estrangeiros do Programa também deverão comprovar proficiência em
língua portuguesa.

§ 4º Caberá ao Colegiado Delegado avaliar quais certificados de proficiência em língua
estrangeira expedidos por cursos pertencentes ou externos à UFSC serão aceitos.

Opção para prova online: 
http://www.proficienciadlle.com/novo/

http://www.proficienciadlle.com/novo/


SITE 
do Programa 



Site do programa: 

• Visualização do cronograma do Programa

• Informações sobre o acesso ao CAPG e suas funcionalidades

• Informações sobre o crachá de estudante e suas 
funcionalidades

• Disciplinas do semestre: quadro de horários e Planos de 
ensino

• Quadro de docentes

• Divulgação de informações sobre o programa

• Agenda de defesas, Palestras e Seminários 

• Acesso aos requerimentos e instruções
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Coordenação do Programa

Coordenador: profº Dr. Marcus Cesar Mandolesi Sá

Subcoordenador: profº Dr. Gustavo Amadeu Micke

Equipe da secretaria: 

• Andrezza Rozar – chefe de expediente

• Henrique Tabelião Pilotto

 
 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas - CFM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA - PPGQ 

  



PrInt

O Programa Institucional de Internacionalização (PrInt) foi lançado
pela da CAPES no ano de 2017 através do Edital 41/2017, visando à
seleção de Projetos Institucionais de Internacionalização de
Instituições de Ensino Superior ou Institutos de Pesquisa.

O Programa de Pós-graduação em Química (PPGQMC), participante do
projeto institucional, coordena o subprojeto intitulado
“Desenvolvimento e Aplicação de Nanocatalisadores“, dentro do
tema “Nanociência e Nanotecnologia“, no qual são participantes
também os Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Química (PósENQ) e o Programa de Pós-Graduação em
Farmácia (PGFar).

Saiba mais, acesse: https://print.cfm.ufsc.br/home/

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-institucional-de-internacionalizacao-capes-print
http://printqmc.paginas.ufsc.br/files/2019/08/Subprojeto_PrInt-CAPES-PPGQMC.pdf
https://print.cfm.ufsc.br/home/


Estrutura 
CURRICULAR
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ORGANIZE seu semestre, saiba: 

• das Atividades que não contam créditos e são obrigatórias; 

• do Total de créditos para integralização curricular; 

• do Prazo para defesa e no caso do doutorado também o prazo da qualificação; 

• das Disciplinas obrigatórias;

• da necessidade de cursar a disciplina de Estágio de Docência;

• Alunos bolsistas têm prazo para cursar as disciplinas de seminários e de estágio de 

docência. 



APROVEITAMENTO DE 
CRÉDITOS

Equivalência de disciplina – quando a disciplina que o aluno
cursou em outro Programa é equivalente as disciplinas da grade
curricular do PPGQ.

A disciplina é equivalente quando 75% ou mais do conteúdo são
coincidentes com a ementa de disciplina elencada na grade
curricular do PPGQ/UFSC.

Validação de disciplina – ocorre quando a disciplina tem relação
com as áreas de concentração do Programa. Contam os créditos.
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Lista das DISCIPLINAS DA GRADE curricular do Programa e 

respectivas EMENTAS estão disponíveis no site. 

Fique atento as disciplinas obrigatórias! 



MESTRADO 

1. DURAÇÃO DO CURSO:  a duração mínima do Curso será de 12 e máxima de 24 meses.

2. Atividades obrigatórias SEM CRÉDITO: 
• Disciplina de Seminários I e II (quando for bolsista cursar até o 3º semestre)

• Exame de proficiência em inglês  (comprovar proficiência no primeiro ano do Curso). 

3. Sistema de CRÉDITOS - O aluno deverá cumprir no mínimo 24 créditos: 

• 18 créditos em disciplinas, sendo
• 12 créditos em disciplinas constantes na Estrutura Curricular . Incluindo:

• Disciplina avançada da área de concentração escolhida pelo aluno,
• Metodologia da Pesquisa A (cursar no 1º semestre) ,
• Estágio de Docência (quando for bolsista, cursar até o 2º semestre ) e 
• Disciplina avançada indicada pela Comissão de Seleção, quando for o caso. 

• 06 créditos em disciplinas afins com a área de química. Para cursar disciplina de outro Programa veja o art. 
47 do Regimento Interno do Programa e as instruções no site. 

• 06 créditos no trabalho de conclusão de curso (dissertação)



MESTRADO

DICA para Matrícula para o 1º semestre:

• Seminário I

• Metodologia da Pesquisa A

• Disciplina Avançada da Área



DOUTORADO 
1. DURAÇÃO DO CURSO:  a duração mínima do Curso será de 18 e máxima de 48 meses.

2. Atividades obrigatórias SEM CRÉDITO: 
• Disciplina de Seminários I e II (quando for bolsista cursar até o 4º semestre)

• Exame de proficiência em inglês e francês ou espanhol ou alemão (Comprovar proficiência no primeiro 
ano do Curso). 

• Exame de Qualificação  - requerer até 18 meses, a contar da data de início do Curso. 

3. Sistema de CRÉDITOS - O aluno deverá cumprir no mínimo 48 créditos: 

• 36 créditos em disciplinas, sendo
• 24 créditos em disciplinas constantes na Estrutura Curricular do PPGQ. Incluindo :

• disciplina avançada da área de concentração escolhida pelo aluno, 
• Metodologia da Pesquisa B e 
• Estágio de Docência (quando for bolsista cursar até o 4º semestre)

• 12 créditos em disciplinas afins com a área de química. (Para cursar disciplina de outro Programa veja o art. 
47 do Regimento Interno do Programa e as instruções no site). 

• 12 créditos no trabalho de conclusão de curso (tese)

De acordo com o Regimento Interno do PPGQ, o aluno poderá aproveitar até 18 créditos do
curso de mestrado.



DOUTORADO

DICA para Matrícula para o 1º semestre:

• Seminário I

• Metodologia da Pesquisa B

• Disciplina Avançada da Área (se no rol de disciplinas cursadas
no mestrado não constar disciplina equivalente)

É importante que os doutorandos requeiram o
aproveitamento/validação dos 18 créditos cursados no
mestrado no primeiro semestre.



MATRÍCULA EM DISCIPLINA DE OUTRO PROGRAMA

Art. 47. Será permitido ao aluno regularmente matriculado no PPGQ
cursar disciplinas em outros Programas de Pós-Graduação, por meio
de solicitação encaminhada pelo orientador, desde que tenha a
anuência prévia do Colegiado Delegado.

PRAZOS

• Afastamentos: o aluno fica com a contagem do tempo do curso 
suspensa. 

• Trancamento:  período de trancamento deve equivaler a 1 semestre 
e poderá ter duração de 12 meses. 

• Prorrogação:  o período de prorrogação poderá ser de 12 meses. No 
caso de alunos de mestrado, será descontando o período de 
trancamento.

ORIENTAÇÕES 



ATIVIDADES 
da secretaria



ENQUANTO PERMANECER A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS PRESENCIAIS, TODOS OS REQUERIMENTOS 
E DEVIDOS ANEXOS DEVEM SER ENCAMINHADOS VIA E-MAIL 

PARA ppgqmc@contato.ufsc.br.



Onde obter 
requerimentos e instruções?  





EMISSÃO de 
documentos

PRAZO FORMA DE OBTENÇÃO

Atestado de Matrícula Na hora 
(é possível pegar no CAPG e a 
autenticação é eletrônica)

• CAPG
• Pessoalmente

Histórico Escolar*
(alunos cadastrados no CAPG)

Na hora 
(é possível pegar no CAPG)

• CAPG
• Pessoalmente

Declarações 02 dias úteis (mínimo) • Pessoalmente ou
• E-mail (preferência)
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Atividades da secretaria – EMISSÃO:

Acesse o site do Programa para obter informações sobre o CAPG

* Alunos egressos que se formaram até o ano 2000 não possuem cadastro no CAPG e será necessário 10 dias úteis para gerar o 
histórico escolar. 



REQUERIMENTOS PRAZO FORMA DE PEDIDO

Matrícula e Ajuste de 
matrícula

Cronograma acadêmico do 
Programa (disponível no site) 

• Preenchimento de 
formulário (1ª matrícula) 

• Pelo CAPG, gerar 
comprovante, solicitar 
assinatura do orientador e 
enviar para secretaria 
(matrícula dos demais 
semestres) 

Cancelamento de 
matrícula em 
disciplinas

Cronograma acadêmico do 
Programa (disponível no site) 

• Pelo CAPG, gerar 
comprovante, solicitar 
assinatura do orientador e 
prof. da disciplina e enviar 
para secretaria
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Atividades da secretaria – RECEBIMENTO: 

Formulários e instruções disponíveis no site do Programa.  



REQUERIMENTOS PRAZO de resposta FORMA DE PEDIDO

Validação de disciplina Aprox. 40 dias • Preenchimento do 
requerimento + 
anexos

Validação de exame de 
proficiência (entregar no 1º ano de curso)

Aprox. 40 dias • Preenchimento do 
requerimento + anexo
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Atividades da secretaria – RECEBIMENTO: 

ATENÇÃO! A maioria dos requerimentos pede uma relação de documentos a serem entregues em anexo. 
Informamos que caso o requerimento não esteja completo o prazo passa a contar a partir da data que 
todos os documentos forem entregues. 

Formulários e instruções disponíveis no site do Programa.  



REQUERIMENTOS PRAZO de resposta FORMA DE PEDIDO

Mudança de orientador Aprox. 40 dias • O aluno ou o orientador podem solicitar 
a mudança, porém, no mesmo ato é 
necessário informar o novo orientador.
No documento de solicitação deve 
constar a assinatura do orientando, 
orientador atual e novo orientador.

Solicitação de coorientador Aprox. 40 dias
• Carta do orientador, com assinatura do 

orientando e coorientador, informando a 
contribuiçã o do coorientador no trabalho. 
Quando coorientador for externo ao Programa 
anexar formulário preenchido pelo coorientador , 
currícul o e projeto de pesquisa do orientando. 
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Atividades da secretaria – RECEBIMENTO: 

ATENÇÃO! A maioria dos requerimentos pede uma relação de documentos a serem 
entregues em anexo. Informamos que caso o requerimento não esteja completo o prazo 
passa a contar a partir da data que todos os documentos forem entregues. 

Formulários e instruções disponíveis no site do Programa.  



REQUERIMENTOS PRAZO FORMA DE PEDIDO

Trancamento de 
matrícula/curso

Cronograma acadêmico do 
Programa (disponível no site) e 

• Preenchimento do 
requerimento

Prorrogação do prazo 
de defesa

Protocolar pedido na 
secretaria 90 dias ANTES do 
prazo final. 

• Preenchimento do 
requerimento
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Atividades da secretaria – RECEBIMENTO: 

Formulários e instruções disponíveis no site do Programa.  



PEDIDOS PRAZO FORMA DE PEDIDO

Exame de qualificação
(requerer até 18 meses do ingresso no 

programa)

Requerer no min. 15 dias antes da defesa. 

# A cópia do trabalho tem que chegar com 15 dias de 
antecedência nas mãos dos membros da banca
# Após a entrega do material a defesa deve ocorrer até 60 
dias. 

Entrega da 
documentação na 
secretaria

Defesa de dissertação 40 dias antes da data prevista para defesa Entrega da 
documentação na 
secretaria

Defesa de tese Relator - 61 dias antes da data prevista para defesa;
Banca - 35 dias antes da data prevista para defesa. Entrega da 

documentação na 
secretaria
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Atividades da secretaria – RECEBIMENTO: 

ATENÇÃO! A maioria dos requerimentos pede uma relação de documentos a serem 
entregues em anexo. Informamos que caso o requerimento não esteja completo o prazo 
passa a contar a partir da data que todos os documentos forem entregues. 



MESTRADO - defesa

30 dias

Os representantes da área de concentração devem aprovar os membros 
indicados pelo orientador. Os representantes da área TÊM O PRAZO DE 05 DIAS 
ÚTEIS para passar na secretaria e assinar. 

Defesa 

Entrega das cópias do trabalho para banca e Portaria 
designando a banca

35 dias

Data da 
defesa

Entrega de todos os documentos na secretaria para defesa

Antecedência

Lembrem de seguir as orientações da BU e levar para o dia da defesa a folha de 
aprovação do trabalho final (assinaturas dos membros da banca) já no formato 
A5.



DOUTORADO - defesa

30 dias

Entrega dos documentos na secretaria para indicar RELATOR 

Defesa

35 dias

61 dias

Antecedência

Data da 
defesa

56 dias O relator tem 21 dias para encaminhar PARECER

Entrega das cópias do trabalho para banca e Portaria 
designando a banca

Entrega de todos os documentos na secretaria para DEFESA

Lembrem de seguir as orientações da BU e levar para o dia da 
defesa a folha de aprovação do trabalho final (assinaturas 
dos membros da banca) já no formato A5.

Os representantes da área de concentração devem aprovar os membros 
indicados pelo orientador. Os representantes da área TÊM O PRAZO DE 05 DIAS 
ÚTEIS para passar na secretaria e assinar. 

Os representantes da área de concentração devem aprovar os membros 
indicados pelo orientador. Os representantes da área TÊM O PRAZO DE 05 DIAS 
ÚTEIS para passar na secretaria e assinar. 



DOUTORADO - qualificação

15 dias

Defesa

20 dias

Antecedência

Data da 
defesa

Entrega das cópias do trabalho para banca e Portaria 
designando a banca

Entrega de todos os documentos na secretaria para defesa

Os representantes da área de concentração devem aprovar os membros 
indicados pelo orientador. Os representantes da área TÊM O PRAZO DE 05 DIAS 
ÚTEIS para passar na secretaria e assinar. 



IMPORTANTE!!! 

A secretaria encaminha e-mail para os representantes das áreas 
passarem para assinar a folha de aprovação da banca, porém, 
em momento algum irá atrás dos professores para pegar 
assinaturas. 

Desta forma, cumpram os prazos de entrega da documentação 
sob o risco de ter que reagendar a data da defesa. 

Doutorado – só serão custeadas as passagens aéreas e diárias de 
01 membro da banca. Solicitamos a preferência pelos trechos 
Rio-São Paulo-Porto Alegre. 
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Os professores são responsáveis pela emissão e assinatura dos 
documentos, a citar: 

• Carta de aceite do aluno; 
• Carta solicitando coorientador; 
• Carta indicando os membros da banca e no doutorado também o 

relator;
• Carta informando e concordando com a troca de orientador. 

Os professores assinam os documentos, a citar: 

• Ficha de matrícula (semestral)
• Ficha de cancelamento de matrícula em disciplina
• Ficha de trancamento de matrícula/curso
• Carta solicitando a prorrogação do prazo de defesa; 
• Projeto (dissertação e tese)
• Relatório da atividades dos bolsistas. 



BOLSAS 
de estudo



Aos alunos do Programa que tem interesse em receber bolsa de 
estudo saibam que: 

• O critério para escolha dos bolsistas é por MERITOCRÁCIA; 

• A seleção dos bolsistas ocorre por PROCESSO SELETIVO; 

• O aluno regularmente matriculado que não possuir bolsa pode 
participar do Processo Seletivo para concorrer a bolsa desde 
que regimentalmente não esteja em situação impeditiva. Leia 
atentamente o Regimento Interno do Programa.  

A oferta de bolsa e o Processo Seletivo dos bolsistas atende as 
orientações dos órgãos financiadores CAPES, CNPq e FAPESC. 

BOLSAS DE ESTUDO



Leia atentamente a Resolução Normativa nº001/PPGQ/2016

Art. 7º. A Comissão de Bolsas poderá em qualquer tempo 
requerer dos bolsistas do Programa relatórios de atividades 
executadas ao longo do período em que são bolsistas.

BOLSAS DE ESTUDO



Leia atentamente a Resolução Normativa nº001/PPGQ/2016

Art. 10º. O pós-graduando bolsista terá a bolsa cancelada caso seja 
constatada uma das seguintes situações:
I. reprovação em uma disciplina ou ter obtido dois conceitos C em disciplinas no mesmo semestre;

II. falta de matrícula no prazo estabelecido pelo PPGQ-UFSC;

III. reprovação no relatório de atividades referente ao art. 9º. da presente Resolução Normativa;

IV. a inobservância do art. 10º. da presente Resolução Normativa;

V. reprovação no exame de qualificação de doutorado;

VI. não ter cursado a disciplina “Estágio de Docência” até o final do segundo semestre para os mestrandos e 
até o final do quarto semestre para os doutorandos;

VII. não ter cursado a disciplina “Seminários” até o final do terceiro semestre para os mestrandos e até o 
final do quarto semestre para os doutorandos.

Parágrafo primeiro. Caberá ao Colegiado Delegado a decisão final 
quanto ao cancelamento das bolsas de estudos por parte dos pós-
graduandos que sejam enquadrados nas situações supracitadas.

BOLSAS DE ESTUDO


