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PRÉ-MATRÍCULA (ONLINE): 
 
Os candidatos aprovados que desejam efetuar a matrícula deverão realizar a pré-matrícula entre os dias 1                
e 2 de setembro de 2020, exclusivamente pela internet. Deverá ser feita conforme instruções a seguir: 
 
a) Nos dias 1 e 2 de setembro de 2020, acesse o site: http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/; 
b) Clique no link “Desejo realizar minha inscrição”; 
c) Selecione o “Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica” 
d) Preencha as informações solicitadas. Não deve preencher o orientador; 
e) Clique em avançar, confira atentamente os dados e clique em “Confirmar inscrição”, depois disso 
aparecerá uma mensagem: Inscrição realizada com sucesso. 
 
Seu número de inscrição é “2020XXXXXXX”. 
Clique aqui para gerar o comprovante de inscrição. 
OBS.: Não é necessário imprimir ou enviar o comprovante de inscrição. 
 
 
MATRÍCULA (ONLINE): 
 
Os candidatos aprovados e que efetuaram a pré-matrícula deverão enviar um e-mail ao endereço              
sec.ppgect@gmail.com , até o dia 2 de setembro de 2020, com a seguinte mensagem e anexos: 
 
Título/assunto: Matrícula Doutorado PPGECT - IFC 2020 
Texto: “EU, (NOME), DESEJO REALIZAR A MINHA MATRÍCULA NO CURSO DE           
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COM INGRESSO EM         
AGOSTO DE 2020.” 
 
- Documento de identidade (Registro Geral); 
- Cadastro de Pessoa Física; 
- Certidão de Nascimento ou Casamento (o mais recente); 
- Diploma da Graduação; 
 
Depois do dia 2 de setembro de 2020 o seu e-mail será incluído na lista da sua turma e serão enviados                     
outros e-mails sobre diversos assuntos: disciplinas, calendário acadêmico excepcional e etc. 
 
A recepção da turma ocorrerá no dia 4 de setembro de 2020, às 10h, de forma remota. Disponibilizaremos                  
o link em breve na página https://ppgect.ufsc.br/selecaodinterifc2020/ 
 
A disciplina “Fundamentos Epistemológicos da Educação Científica e Tecnológica” iniciará no dia 11 de              
setembro de 2020, às 8h. Mais informações serão oferecidas na reunião do dia 4 de setembro de 2020.  
 
Bem-vindos! 
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