
   

SEJAM BEM-VINDOS À 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA – CAMPUS 

ARARANGUÁ! 
 
 

Algumas orientações abaixo são importantes 
para ingresso no ambiente universitário. Leia 

com atenção e realize os procedimentos 
necessários.  

 
 

PRESTE ATENÇÃO AOS CÓDIGOS DE SEU 
CURSO: 

 
 

- CÓDIGO HORÁRIO: Os dois dígitos primeiros são 
do dia da semana, os quatro do meio são o horário 
de início das aulas e os últimos dois são a 
quantidade de aulas. Exemplo: 
02.1830.2 OU 4.1620.2 
 
 
- CÓDIGO DE DISCIPLINA: São padronizados em 
três letras e quatro dígitos. No Campus ARA todos 
começam com ARA: ARA7101 – Cálculo I, 
ARA7320 – Recursos Naturais de Energia. 
 
 
- CÓDIGO DE TURMA: São padronizados em 5 
dígitos. Os dois primeiros indicam a fase e os três 
últimos indicam o código do curso. (652 – TIC;  653 
– Engenharia de   Energia; 654 – Fisioterapia; 655 – 
Engenharia de Computação) Exemplo: 01653; 
02655; 06654 

 

 
 

  

SISTEMA ACADÊMICO DA GRADUAÇÃO: 
 
 
 O sistema acadêmico de graduação na UFSC 
chama-se CONTROLE ACADÊMICO DE GRADUAÇÃO 
(CAGr). O acesso é feito pelo site www.cagr.ufsc.br. No 
primeiro acesso é preciso cadastrar uma senha. Para 
isso, clique em Aluno e depois no link “Esqueci minha 
senha”. Preencha o solicitado e aguarde a senha no 
email cadastrado no Vestibular. De posse da senha, 
faça o login e atualize os dados cadastrais. 

 
 
MOODLE: 
 
 
 É um Ambiente virtual de Aprendizagem para 
apoio aos cursos presenciais. Usado diariamente pelos 
professores do Campus Araranguá. Neste ambiente, 
você irá acessar os conteúdos das aulas e planos de 
ensino das disciplinas.   
Para o primeiro acesso utilize os mesmos dados de 
acesso do CAGr. Endereço: <www.moodle.ufsc.br >  
 

 

HORÁRIO DAS AULAS: 
 
 São de 50min a duração de cada aula. Para ver 
os horários das suas aulas, acesse o www.cagr.ufsc.br, 
acesso aluno e clique em GRADE DE HORÁRIOS. 
Na UFSC, as aulas poderão ocorrer dentro dos horários 
determinados abaixo: 

 
Manhã: 07h:30 às 11h:50  
Tarde: 13h:30 às 18h:00 
Noite: 18h:30 às 22h:00 

  
VALIDAÇÃO DE DISCIPLINAS: 
 
  
 Deve ser solicitado formalmente na 
secretaria acadêmica por meio de 
formulário próprio para análise pela 
coordenação do curso. Os documentos 
necessários para a validação são:  
a) histórico escolar autenticado;  
b)programa das disciplinas cursadas 
carimbado pela instituição de origem.  
 
Prazo: Terão até 15 dias depois do início 
do semestre. Para quem quiser ajustar 
matrícula após validação, deverá entregar 
a documentação para análise da 
coordenação até o início das aulas. 

 
 
 

CURRÍCULO DO CURSO 
 

 
Documento É onde aparece a listagem das 
disciplinas por fase que você deverá fazer 

por semestre. Você pode acessá-lo no site 

do seu curso.  
 
 
 

DISCIPLINA COM PRÉ-REQUISITO 
 

 
Significa que antes de fazê-la, você deverá 
ter cumprido uma disciplina anterior. 

 
 



 

O ÍNDICE DE APROVEITAMENTO 
ACUMULADO (IAA)  

 
 

Você encontra este índice no histórico escolar 
dentro do CAGr. Ele é importante para 

concorrer a bolsas de pesquisa, extensão; 
conseguir vaga na rematrícula. Veja como se 

calcula a seguir: 
 

𝑰𝑨𝑨 =
𝑆𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 (𝑛𝑜𝑡𝑎 x 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎)

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑎𝑑𝑎 
 

 

EMAIL DA GRADUAÇÃO e ACESSO À 
INTERNET SEM FIO 

 

Antes de utilizar qualquer serviço de internet, 
você deve primeiro criar uma identificação na 

UFSC no endereço www.idufsc.ufsc.br  e 
seguir orientações no www.setic.ufsc.br 

 

 
CONTATO DA SECRETARIA:  
 
Tel.: (48) 3721-6448 e (48) 3721-4680. 
 
Site 
www.academica.ararangua.ufsc.br 

 
Horário de atendimento: 

 
Manhã: 08 horas às 12 horas 
Tarde e noite: 13 horas às 21 horas. 

  
CANAIS DE COMUNICAÇÃO  

 
 

www.ararangua.ufsc.br 
 

www.facebook.com/Ufscara 
 
 

SITE DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 

 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

www.enc.ufsc.br 
 

ENGENHARIA DE ENERGIA 
www.ener.ufsc.br 

 
FISIOTERAPIA 

www.fisio.ufsc.br 

 
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

www.tic.ufsc.br 
 

 
 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

http://assistenciaestudantilara.ufsc.br/ 
 
 
 

 
FÓRUM DA GRADUAÇÃO 

 
www.forum.ufsc.br 
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