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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA 
PPGInfo – TURMA 2020 

 

1) PRIMEIRA ETAPA – PRÉ-MATRÍCULA: 
 
A PRÉ-MATRÍCULA dos/as selecionados/as deverá ser efetuada via e-mail, entre os dias 
23 a 28 de julho de 2020, dirigida à Secretaria de Ensino de Pós-Graduação da FAED - 
secepg.faed@udesc.br, e deve conter como “assunto” do e-mail: “PPGINFO: Pré-
Matrícula Turma 2020”. Devem ser anexadas cópias em PDF dos seguintes documentos 
(um arquivo por documento, devidamente identificado): 
 
a) Carteira de identidade (RG) ou documento oficial de identificação; 
b) CPF (caso o nº não esteja indicado no item “a”); 
c) Diploma de graduação (frente e verso) e histórico escolar para os alunos do mestrado; 
d) Comprovante de quitação eleitoral; 
e) Atestado de reservista para os homens; 
f) Comprovante de vacinação em rubéola (tríplice viral) para as mulheres com até 40 
anos de idade. 
 
OBS.1: Na ausência do diploma, os/as candidatos/as selecionados/as poderão enviar 
uma declaração da instituição de ensino superior onde cursou sua graduação, 
credenciada pelo MEC, de que o Diploma encontra-se em processo de expedição. Os/As 
candidatos/as selecionados/as deverão substituir esta declaração pelo diploma, 
devidamente registrado, no prazo máximo de 12 meses a contar da data do início do 
semestre letivo do curso, sob pena de, não o fazendo, serem desligados do curso. 
 
OBS.2: É de inteira responsabilidade dos/as candidatos/as selecionados/as a veracidade 
dos documentos apresentados na etapa de PRÉ-MATRÍCULA, sendo que se identificado 
falsidade em qualquer um destes, implicará em penalidades cabíveis previstas em lei e 
nos documentos regimentais da UDESC. 
 
OBS.3: todos os/as candidatos/as aprovados/as no Processo Seletivo de aluno/a regular 
do PPGInfo serão automaticamente matriculados/as em todas as disciplinas obrigatórias 
do curso de mestrado do Programa.  
 
 

2) SEGUNDA ETAPA – EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA: 
 
A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA dos/as Pré-matriculados/as se dará com a frequência nas 
disciplinas em que o/a mestrando/a estiver matriculado/a no semestre 2020/2. 
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O AJUSTE DE MATRÍCULA poderá ser solicitado pelos calouros matriculados, via e-mail, 
entre os dias 10 a 14 de agosto de 2020, dirigido à Secretaria de Ensino de Pós-
Graduação da FAED - secepg.faed@udesc.br, informando quais alterações de matrícula 
deseja realizar. O “assunto” do e-mail deve ser: “PPGINFO: Ajuste de Matrícula Turma 
2020”.  
 
OBS.4: Quando do retorno às atividades presenciais, os/as discentes poderão ser 
convocados/as à SECEPG/FAED para apresentação da documentação original referente 
aos documentos citados no item 1 (PRIMEIRA ETAPA – PRÉ-MATRÍCULA). 
 
 
OBSERVAÇÕES FINAIS:  
 
• A não realização da matrícula, conforme descrito nas etapas acima, acarretará 

perda da vaga; 
 

• Entre 03 e 06 de agosto de 2020 é necessário seguir instruções contidas em 
https://www.udesc.br/faed/secretariapos/acessos e realizar seus acessos aos 
sistemas da UDESC (nesta ordem):  

▪ 1. ID UDESC;  
▪ 2. E-MAIL INSTITUCIONAL UDESC;  
▪ 3. MOODLE UDESC.  

Assim, o/a discente estará preparado/a para acessar os ambientes virtuais da 
UDESC e acompanhar as aulas na forma não-presencial;  
 

• Início das aulas: 10/08/2020 (não-presencial); 
 

• Os contatos feitos com os/as discentes, via Sistemas de Ensino da UDESC, ocorrerão 
sempre por E-mail institucional – habitue-se a verificar esse novo e-mail 
diariamente.  
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