
RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 004/PPGQ/2011 
 

Estabelece normas para a admissão 
de alunos estrangeiros no Programa 
de Pós-Graduação em Química da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina. 
 

Art. 1o.  Os candidatos ao Pós-doutorado deverão ter  o aceite do supervisor e 
terem sido contemplados com  bolsa de estudos  de agência de fomento 
nacional ou internacional, alternativamente, com bolsa do governo brasileiro 
distribuída através de convênio com o país de origem. 
 
Art. 20. Os candidatos ao Doutorado deverão ter o título de Mestrado ou 
equivalente e terem sido contemplados com  bolsa de estudos  de agência de 
fomento nacional ou internacional, alternativamente, com bolsa do governo 
brasileiro distribuída através de convênio com o país de origem. 
 
§ 10. A conclusão do Mestrado deverá ocorrer até a data de inscrição ao 
Doutorado. 
 
§ 20. Os candidatos deverão ter um perfil acadêmico semelhante aos alunos 
aceitos no Programa. 
 
§ 30. Cada caso será analisado pela Comissão de Seleção do Programa.  
 
§ 40. Os candidatos sem bolsa deverão fazer as inscrições respeitando as 
datas e normas de seleção do Programa. 
 
Art. 30.  Os candidatos ao Pós-doutorado e ao Doutorado deverão ter domínio 
da língua inglesa. 
 
Art. 40.  Os alunos de Doutorado deverão apresentar  suficiência  em 

português após um ano de estada no Brasil. 
 
Art. 50. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado Delegado do 
Programa. 
 
 
 
 
Aprovado pelo Colegiado em 15/02/2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulations for Foreign Students 
 
 
1 - Post-doctorate 
 
The candidate must be accepted by the advisor and be in receipt of a grant 
from an international or a national funding agency or, alternatively, from the 
Brazilian government awarded through an agreement with the student’s 
country of origin.   
 
2- Doctorate 
 
The candidate must hold a Master’s degree or equivalent.  The Master’s 
degree must be concluded before the date of enrolment on the doctorate 
course.  The candidate must be accepted by the advisor, and be in receipt of a 
grant from an international or a national funding agency.  As in the case of the 
post-doctorate students, candidates who receive a Brazilian government grant 
awarded through an agreement with the candidate’s country of origin will be 
accepted.  Each case will be analyzed by the Admission Committee from 
UFSC Chemistry Post-graduation program and candidates must have an 
academic profile similar to students regularly accepted on the program.   
 
Students who are not in receipt of a grant must respect the enrolment dates 
and the selection regulations of the UFSC Chemistry Post-graduation program.   
 
Both doctorate and post-doctorate candidates are required to have a good 
knowledge of English and doctorate students will need to show a sufficient 
command of Portuguese after one year in Brazil. 

 


