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 Ingressei na universidade, e agora?  
 

Coulon (2008, p. 11) explica “[...] que o estudante 

universitário tem que aprender o ‘oficio de estudante’.” 

Ingressar na universidade é entrar em relação com um 

mundo novo, onde o estudante deverá aprender para se 

tornar parte dele; para, então, conseguir permanecer nele.  

 

COULON, Alain. A condição de estudante: a entrada na vida universitária. Tradução de Georgina 

Gonçalves dos Santos, Sônia Maria Rocha Sampaio. Salvador: EDUFBA, 2008. 
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Comunidade Universitária de Araranguá 

Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS) 

  

 

90 Professores efetivos + 44 Técnicos-

administrativos (TAE) + 1.400 estudantes de 

graduação e pós-graduação 
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Setores do 

Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS) 

  

Secretaria Integrada de Graduação (SIG) 

Secretaria Integrada de Departamentos (SID) 

Secretaria de Apoio à Direção (SAD) 
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Somos regidos pelas seguintes legislações: 
 

LDB nº 9394/96 
 

RESOLUÇÃO nº 17/Cun/97  
Regulamento dos cursos de graduação 

 
CALENDÁRIO ACADÊMICO  

Guia das atividades – Prazos a serem cumpridos 

 

Onde encontrar? 
http://sig.cts.ararangua.ufsc.br/  

http://sig.cts.ararangua.ufsc.br/
http://sig.cts.ararangua.ufsc.br/
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Departamentos: 

 

*FQM – Física, Química e 

Matemática; 

*DEC – Computação; 

*EES – Energia e 

Sustentabilidade; 

*CIT – Interdisciplinar em 

TIC; 

*DCS – Ciências da 

Saúde. 
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- Os planos de ensino estão disponíveis no site de 

cada curso. Buscar pelo código da disciplina; 

- Deve ser apresentado pelo professor no início do 

semestre; 

- Contém as datas das atividades avaliativas e as 

formas de avaliação. 
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- Cada aula tem duração de 50min – 1h/a;  

- A alteração de horários depois de iniciado o semestre 

somente pode ocorrer com a anuência de todos os 

alunos, do professor da disciplina, do coordenador 

de curso e do chefe do departamento;  

- Elaborado pela coordenação de curso.  

H Horário das aulas – Art. 23 ao 25.  
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Avaliação – art. 70 a 74 

     Prova de segunda chamada:  

• Avaliação prevista no plano de ensino ; 

• Por motivo de força maior,  

• Solicitar na Secretaria Integrada de departamentos (SID)  

• Prazo de 3 (três) dias úteis após a data da prova  

• Desde que tenha justificativa e documentos que comprovem a 

situação; 

• Chefe de departamento da disciplina analisa o pedido. 
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Avaliação – art. 70 a 74 

• Tem direito a revisão de prova -  2 dias úteis da data 

da prova; 

 

• O aluno deverá ter acesso a sua prova e poderá recebê-

la durante ou ao final do semestre; 
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Índices acadêmicos art. 114 e art.115 
 

IA – Índice de Aproveitamento do semestre: Igual ou 

acima de 9,0 no semestre permite receber Certificado de 

Desempenho Acadêmico todo semestre 

- Desde que esteja matriculado em disciplinas cuja carga horária total 

seja superior à carga horária mínima semestral do curso; 

- Não tenha sofrido sanção disciplinar nos dois últimos semestres. 
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Índices acadêmicos art. 114 e art.115 
 

 

IAA – Índice de Aproveitamento Acumulado: 

 

Na colação de grau o estudante, com maior IAA (acima de 

8,0) dentre os estudantes formandos e que nunca sofreu 

reprovação e nem sanção disciplinar, tem direito a uma 

Medalha e Diploma de Mérito Estudantil. 



Histórico escolar 
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   Como fazer: 

- Solicitar por escrito na secretaria integrada de graduação 

anexando juntamente a certidão de quitação de débitos da 

biblioteca. 

- Máximo: 4 semestres contínuos ou alternados; 

- Calouro não pode trancar o curso; 

- Não conta para a integralização curricular. 

TRANCAMENTO DE CURSO 



 Modalidades: 

- Transferência Interna (no âmbito da UFSC); 
- Transferência Externa ( de outra IES particular ou 

pública); 
- Retorno de graduado ( já formado); 
- Retorno de aluno abandono (abandonou o curso). 

  

     Como funciona? 

 - Por meio de Edital 
   - Oferta semestral. 

TRANSFERÊNCIAS E RETORNOS 



 - Mobilidade Nacional: permite que um estudante de graduação 

das instituições federais conveniadas (ANDIFES) possa solicitar, por 

meio de requerimento em sua instituição de origem, a possibilidade 

de cursar disciplinas em outra instituição de ensino superior 

por dois semestres letivos.  

 -Intercâmbios: Sec. De relações Internacionais (SINTER) 

  - sinter@contato.ufsc.br 

  -Agente de internacionalização do campus:  

          Juliana Vamerlati Santos   

          e-mail: juliana.vamerlati@ufsc.br 

MOBILIDADE ACADÊMICA 
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 Dúvidas? 
 

Página da SIG 
 

http://sig.cts.ararangua.ufsc.br/ 
 
 

Página da SID 
 

http://sid.cts.ararangua.ufsc.br/ 



Sistema de Controle Acadêmico da Graduação – 

CAGr (www.cagr.ufsc.br) 
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Todos já fizeram este cadastro? 

 

Disponível: Atestado de matrícula, histórico escolar, 

grade de horários, cadastro de turmas, currículo do 

curso (ementas das disciplinas), calendário acadêmico. 

 

Atualizar dados telefônicos e de e-mail !! 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE 

 



CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE 

 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS 
 

DATAS E PRAZOS 
2018.2 

             

  



DATAS E PRAZOS: 
 

Rematrícula on line: 03/07/2018 a 10/07/2018 no 
sistema CAGr; 

Resultado da rematrícula: 17/07/2018; 

Ajuste na matrícula on line: 19 a 22/07/2018 

Resultado do ajuste: 26/07/2018 

Ajuste excepcional: 30/07 a 03/08 na secretaria  
(somente para alunos abaixo da carga horária mínima, 
formandos) 

CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE 



CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE 

PRIMEIRAS AÇÕES... 

             

  
 Para realizar a renovação de matrícula, o ESTUDANTE 

deve ter em mãos: 

 

• O currículo do curso:  

 

• Os horários das aulas (CADASTRO DE TURMAS)  

  



Prioridades na escolha da vaga: 

 Artigo 42 da Resolução nº 17/Cun/1997.  

 1º para aluno regular, do curso em que a turma esta 
alocada, de acordo com a entrada no Vestibular; 

 2º para aluno regular, do curso em que a turma esta 
alocada e que não sofreu reprovação na disciplina 
requerida; 

 3º para aluno do curso e do turno e que foi 
reprovado com FS; 

 4º até o 9º; 
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Clique no link “Matrícula” 
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Clique em “iniciar”: 
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Acesse o sistema: 
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Preencha sua grade: 
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Confirmação por e-mail do estudante: 
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FIQUE ATENTO! 

 A efetivação da matrícula somente poderá 
ocorrer com a ausência de choques de 
horários e o cumprimento dos pré-requisitos 
(Art. 44, Res.17/CUn/1997). 
 
 Se não for realizada a matrícula ou o 
trancamento nos prazos previstos no calendário 
acadêmico será considerado abandono de 
curso, desfazendo-se o vínculo do aluno com a 
Universidade (Art. 47, Res. 17/CUn/97). 
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Espelho de 
matrícula 
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Dúvidas? 
 

Página da SIG 
http://sig.cts.ararangua.ufsc.br/ 

sig.cts.ara@contato.ufsc.br 

 
Página da SID 

http://sid.cts.ararangua.ufsc.br/ 
sid.cts.ara@contato.ufsc.br 

 



Programa Institucional de Apoio 

Pedagógico – PIAPE 

 

Objetivo: Desenvolver ações de apoio pedagógico que 

favoreçam a permanência e a qualidade dos processos 

de formação dos estudantes. 

 

Informações em www.piape.ararangua.ufsc.br 
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Monitoria  

 - Remunerada ou Voluntária: 

 - Edital de seleção na página da SID; 

- Nota 7 na disciplina; 

- Sistema de Monitoria: 

https://moni.sistemas.ufsc.br/ 

Informações na página da SID. 
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MONITORIA 
 

São ALUNOS MONITORES que, com a supervisão 

dos professores das disciplinas, prestam atendimento 

aos alunos: 

 

*com dificuldade ou dúvidas nos conteúdos da disciplina;  

*com dificuldades na realização de tarefas e exercícios; 

*necessitam de reforço dos conteúdos na véspera de provas. 
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Qualquer imprevisto, contate-nos antes do 
encerramento dos prazos! 

 
 

 

Obrigada pela atenção!  
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