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EDITAL N.° 005/POSECM/2017 
 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas (Pós-ECM) da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), no uso de suas atribuições e em acordo com a Resolução Normativa n.º 095/CUn/2017 e o Regimento 

do referido Programa, torna público a seguinte retificação do Edital supracitado:  

 

Retificação 1 

 

No campo 3. Solicitações de Inscrições, desconsiderar da lista de documentos obrigatórios o seguinte formulário abaixo 

destacado em amarelo: 

 

 Ficha de cadastro via internet, no endereço: http://www.capg.ufsc.br/inscricao. Esta ficha também deve ser entregue 

impressa, juntamente com os demais documentos abaixo;  

 Ficha de inscrição de alunos em disciplinas isoladas, modelo disponível em: http://posecm.joinville.ufsc.br/inscricao/ 

 Formulário(s) de Inscrição (Solicitação de Matrícula) indicando a(s) disciplina(s) que o candidato tem interesse 

(máximo de 3 disciplinas):  modelo disponível em http://posecm.joinville.ufsc.br/inscricao/ 

o Preencher um formulário para cada disciplina de interesse. NÃO serão aceitos formulários preenchidos com 

mais de uma disciplina indicada. 

 Fotocópia(s) do diploma de graduação (se o candidato for graduado); 

 Fotocópia(s) do Histórico da Graduação, mesmo para alunos em processo de graduação; 

o Somente serão homologadas as inscrições de candidatos que tenham concluído a graduação ou estejam 

cursando as 4 últimas fases dos seus respectivos cursos, respeitando-se a titulação descrita no tópico 2.1. 

 Cópia(s) do Currículo Lattes completo e atualizado (lattes.cnpq.br/); 

 Fotocópia da Cédula de Identidade Civil (frente e verso);   

 Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 Foto 3x4. 

 

NOTA: as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), caso contenham as informações referentes ao número de identidade civil 

(RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), podem substituir a apresentação de RG e CPF no conjunto de documentos 

apresentados em cada disciplina. 

 

Retificação 2 

 

Considerar o texto destacado em vermelho aplicável ao preenchimento da Ficha de inscrição de alunos em disciplinas 

isoladas, constante do item 2 da lista de documentos descrita acima, destacada em verde. 

 

NOTA: Aos que já efetuaram a entrega da documentação na secretaria, pede-se que não se sintam prejudicados, pois todos as 

documentações serão avaliadas e homologadas de forma a ser ponderada esta retificação editalícia. Desta forma, por conta 

desta retificação, nenhum candidato será prejudicado. 

 

 

Joinville, 31 de maio de 2017. 

 

 

 

Prof. Breno Salgado Barra 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas 
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