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Parabéns! Você agora faz parte da maior e melhor

instituição de ensino superior pública e gratuita de

Santa Catarina, que está entre as 5 melhores do

país, de acordo com o ranking internacional do Times

Higher Education (THE).

Bem vindos, calour@s!

Neste manual, você encontrará informações que o PET

Nutrição achou úteis à sua experiência acadêmica

durante o ensino remoto. Temos outro manual, que

esperamos que vocês possam utilizar em breve, que traz

as informações sobre o ensino presencial, pode ser que

algumas informações estejam repetidas, mas, mesmo

assim, recomendamos a leitura. Estaremos sempre por

aqui para ajudar! Conte conosco!
 

universidadeufsc

UFSC ufsc.br@

@

Siga o PET também!

petnutriufsc.com@petnutriufsc@petnutriufsc

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/BR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.instagram.com/universidadeufsc/
https://twitter.com/UFSC?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://ufsc.br/
https://www.petnutriufsc.com/
https://www.instagram.com/petnutriufsc/
https://www.facebook.com/petnutriufsc/?epa=SEARCH_BOX
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O curso de Nutrição oferecido pela UFSC possui conceito

5 de acordo com a avaliação do MEC/Inep, e está na 12ª
posição no ranking dos cursos de Nutrição do Brasil, na

Folha de São de Paulo.

Ele é oferecido em período integral, ou seja, existem

aulas pela manhã e pela tarde na matriz curricular. Se

você fizer disciplinas optativas ou de outros cursos,  elas

podem ser oferecidas no período noturno; os horários

não seguem padrão e mudam a cada semestre.

 

As aulas podem ser das 7:30 às 18:00. Por isso, se você

precisa trabalhar, busque opções no período noturno ou

que tenham flexibilidade de horários. Durante o período

de aulas remotas, é possível assistir as aulas em outro

horário, quando as aulas são assíncronas ou quando os

professores gravam as aulas. 

Como essa prática não é obrigatória, sempre é

importante confirmar com cada professor.  



A entrada no curso é anual, isso quer dizer que as

disciplinas são oferecidas uma vez no ano, por isso, se

você não conseguir fazer alguma disciplina ou reprovar,

poderá fazer novamente somente no ano seguinte, ok?

Pode ser que isso atrase a sua formatura!

Existe a opção de escolher disciplinas semelhantes

ministradas em outros cursos para não ter que esperar o

ano seguinte, mas nem sempre é garantido. E é

extremamente necessário conferir se as disciplinas tem,

realmente, equivalência, para poderem ser validadas. As

disciplinas de nutrição que equivalem com outras de

outros cursos estão registradas no currículo, na coluna

equivalente. 

Se você tiver dificuldade com alguma matéria veja se ela

não é pré-requisito para outras, pois se você reprovar

poderá ficar com a vida acadêmica um pouco confusa.

Sempre busque ajuda com os seus colegas, professores,

monitores e estudantes de outras fases do curso que

possam te ajudar nesses momentos.



pelo Currículo do Curso de Nutrição e suas atualizações;

pelas matrículas regulares do curso;

 pela análise de quebras de pré-requisitos;

pelo trancamento de matrícula, cancelamento de matrícula em

disciplina, complementação pedagógica, exercícios domiciliares

e transferência

pela análise para validação de diploma;

por deliberar sobre os pedidos de prorrogação de prazo para

conclusão do curso;

pela verificação do cumprimentos das exigências para colação

de grau;

Responsável:

A Coordenação do curso e o departamento de Nutrição são duas

instâncias com responsabilidades diferentes. 

De forma simplificada a Coordenação cuida de assuntos

referentes ao curso e alunos em si, enquanto o departamento

cobre assuntos referentes a atividades referentes a professores,

pesquisa, extensão, manutenção de laboratórios e outros.

Confira:

Coordenação do Curso

nutricao.ufsc.br 

http://www.nutricao.ufsc.br/


Responsável:

• pela oferta de todas as disciplinas NTR: planos de ensino,

planejamento das aulas e professores;

• pela aprovação do planejamento de atividades dos docentes da

nutrição, para ensino, pesquisa, extensão e administração;

• por aprovar os projetos de pesquisa e extensão dos docentes;

• por realizar as matrículas especiais e de alunos estrangeiros; 

• por analisar e aprovar os pedidos para cursar disciplinas NTR dos

alunos estrangeiros;

• pela manutenção dos laboratórios NTR;

• pelas compras necessárias para a secretaria e demais salas do

departamento;

• pela administração e distribuição da verba que o Centro

disponibiliza aos departamentos para compra de equipamentos,

computadores, auxílio aos docentes para participar de congressos e

eventos científicos.

Departamento de Nutrição

 ntr.ufsc.br 

@nutricao.ufsc

No Instagram, o

departamento divulga

vários projetos e ações

desenvolvidas dentro da

Nutrição. Vale a pena

seguir.

DIC
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https://ntr.ufsc.br/
https://www.instagram.com/nutricao.ufsc/


Colegiado de Curso é responsável pela supervisão das

atividades didáticas do curso e  pela orientação aos

acadêmicos. Além disso é responsável por fixar as

diretrizes e orientações didáticas para o respectivo curso,

visando a garantir sua qualidade didático-pedagógica. 

Dentro do colegiado existem dois representantes

discentes, que atuam como porta-vozes dos estudantes

do curso trazendo demandas, preferências, dificuldades e

outras reivindicações dos alunos da graduação. As

reuniões ordinárias do colegiado do curso de nutrição da

UFSC ocorrem mensalmente. 

Cada turma do curso pode escolher um ou dois

representantes de sala, discentes que dialogam

diretamente com os coordenadores de fase (cada fase

tem um docente responsável, que será informado aos

estudantes no começo do semestre) e tratam das

necessidades específicas desse grupo de alunos.



A PRAE é um órgão integrante da administração da

Universidade Federal de Santa Catarina, criada com o

objetivo de auxiliar o Reitor em suas tarefas executivas,

especialmente em programas e projetos voltados à política

estudantil.

Alguns dos assuntos estudantis que ela cuida são: Auxílio

Moradia, Auxílio Creche, Bolsa Estudantil UFSC, Moradia

Estudantil, Apoio a Apresentação de Trabalhos Científicos e

outros.

A PRAE também cuida da Isenção do RU, já citada

anteriormente.

Para ter acesso ao programas, a PRAE possui editais e

formulários disponíveis em seu site, além de outras

informações complementares.

prae.ufsc.br

(48) 3721-2707 



A PRAE se sensibiliza com o período atípico em que nos

encontramos e com as diversas dificuldades que muitos

estudantes estão enfrentando em função da pandemia.

Salientamos que o kit, embora limitado por questões

orçamentárias e operacionais, é oferecido como mais uma

alternativa a amenizar os transtornos impostos pelo nosso

cenário pandêmico. 

 

Como alternativa, são distribuídos 200 kits de alimentação,

entregues no RU em datas divulgadas por eles (para quem é

do Campus Florianópolis). Assim, se for o caso, você poderá

retirar o seu kit no Restaurante Universitário, que fica na R.

Eng. Agronômico Andrei Cristian Ferreira, s/n – Trindade,

Florianópolis – SC, 88040-900.

Precisam ser prioritariamente estudantes regularmente

matriculados, com vínculo com a Assistência Estudantil,

atendidos apenas com o Edital de Apoio Emergencial (Edital

13/2020/PRAE) e que não são beneficiários de 

Existem alguns critérios para definir quem 

poderá fazer a solicitação dos kits: 

outros programas regulares da Assistência 

Estudantil da UFSC.



 @ru360ufsc 

ru.ufsc.br/

Os kits de alimentação são compostos por
duas embalagens e neles vem

Pacote I

5kg de arroz
5kg de feijão
1kg de sal
Batata palha
2 litros de óleo
1 dúzia de ovos

Pacote II

1kg de café
1kg de macarrão
1kg de açúcar
1kg Polentina
2kg de trigo
2 latas de abacaxi
em calda
2 cx de creme de
leite
500g de margarina
6 bombons
Caixa com 10 litros
de leite longa vida

https://www.instagram.com/ru360ufsc/
https://www.instagram.com/ru360ufsc/
https://ru.ufsc.br/


Se você quiser pegar livros na Biblioteca Universitária durante o
período de ensino remoto, o serviço de empréstimo de livros está
ocorrendo todas as quartas-feiras, das 8h às 19h. 

Conforme as regras, não será possível a entrada de mais de uma pessoa
no hall da Biblioteca para retirar os livros e o uso de máscara é
obrigatório.

1) Acesse a plataforma de Acervo Online Sábio:
http://sabio.biblioteca.sc.gov.br/sabio/
2) Escolha os títulos que você gostaria de pegar emprestado
3) Preencha o TÍTULO e o AUTOR no formulário de agendamento
4) Preencha o formulário conforme solicitado 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5jIhjDxncCKwrbzetiG
rvSzzmLaW__BfGN6r0SavYZDCUpw/viewform)
5) Escolha uma QUARTA-FEIRA e o HORÁRIO para pegar os livros
escolhidos na recepção da BPSC
6) Envie o formulário e aguarde 24 horas para ter a resposta sobre o
agendamento.

Como funciona o empréstimo de livros?

Para fazer o agendamento é necessário seguir algumas etapas:

É importante ressaltar que o limite de empréstimo 
        é de cinco livros por pessoa e é essencial ser pontual ao 

 chegar no horário escolhido para o bom funcionamento do sistema
de agendamentos. Caso precise cancelar o agendamento, a

orientação é responder por meio do e-mail enviado pela equipe.

http://sabio.biblioteca.sc.gov.br/sabio/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5jIhjDxncCKwrbzetiGrvSzzmLaW__BfGN6r0SavYZDCUpw/viewform


Não se preocupe! Todas as medidas higiênico sanitárias estão sendo
tomadas e por medida de segurança, os livros devolvidos pelos usuários
serão imediatamente colocados em uma caixa por 15 dias corridos após o
uso. Ou seja, pode variar a disponibilidade do acervo para o público. 
Para devolver os livros, é só deixar na caixa, destinada a este fim,  na
recepção da BU. Porém, seu próximo agendamento só poderá ocorrer
dentro de um período de 15 dias após a devolução. 

Em caso de dúvidas, o e-mail para contato é
emprestimobpsc@fcc.sc.gov.br

É seguro retirar os livros?

A BU também oferece cursos e oficinas
(http://portal.bu.ufsc.br/programa-de-capacitacao/) excelentes e
didáticos, voltados a desenvolver habilidades de pesquisa em fontes de
informação on-line e normalização de trabalhos acadêmicos! 

Além disso, a BU oferece o Mecanismo Online para Referências (MORE),
um sistema que coloca as referências de trabalho no formato exigido
pela norma atual da ABNT (acredite, isso vai ser muito útil). Ele pode ser
acessado pelo site: https://more.ufsc.br/

O que mais a BU oferece?

Portal de atendimento da BU

A BU tem um Portal de atendimento para solicitação de vários serviços,
como: marcação de atendimentos individualizados, conferência de multas,
solicitação de ficha catalográfica, dúvidas sobre o Repositório
Institucional, entre outras coisas. Para acessar basta seguir o passo a
passo a seguir. 

http://portal.bu.ufsc.br/programa-de-capacitacao/
https://more.ufsc.br/
https://www.instagram.com/bu.ufsc/
http://portal.bu.ufsc.br/
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Os projetos do qual eles fazem parte estão, em sua maioria, listados
no site do departamento (https://ntr.ufsc.br/pesquisa-2/). Mas tem
que procurar mesmo! Outra alternativa é entrar em contato com um
professor com o qual se possua mais afinidade e perguntar se ele
conhece projetos do seu interesse e o professor responsável.

Os professores do curso de nutrição e de cursos de
demais departamentos envolvidos com a
graduação em nutrição são responsáveis por
diferentes projetos de pesquisa e extensão dentro
da universidade! Isso também acontece em todos
os outros cursos, e as vezes é possível participar
deles também, fica de olho!

São elaborados com o intuito de produzir e complementar o
conhecimento dos universitários. Alunos da graduação tem a
oportunidade de participar desses projetos relacionados a área do seu
curso, estimulando o pensamento crítico, analisando dados e indo atrás
de informações específicas de diversos temas dentro da sua área de
atuação.

São a ponte entre a comunidade universitária e a comunidade. O
compartilhamento de informações e saberes acadêmicos com a
sociedade é uma ótima oportunidade de colocar em prática
conhecimentos teóricos trabalhados em sala de aula. Estes projetos
podem ocorrer na forma de cursos, palestras, eventos, prestação de
serviços etc.

Projetos de pesquisa?

Como saber quais projetos os professores fazem parte?

Como assim projeto?

Projetos de extensão?

https://ntr.ufsc.br/pesquisa-2/


Monitoria é a ação pedagógica e didática atribuída ao estudante de
Graduação, supervisionada por um professor responsável por
disciplina de qualquer natureza constante do currículo vigente.

Dentre os objetivos da monitoria escolhemos destacar: possibilitar aos
estudantes experiências relacionadas à docência e dar suporte
pedagógico aos estudantes da graduação que apresentem
dificuldades nos seus processos de aprendizagem

Dessa forma, os monitores de cada matéria geralmente são alunos do
curso ou da pós-graduação e auxiliam no conteúdo fora de sala de
aula, como abrindo espaço para tirar dúvidas e promovendo aulas de
revisão antes de provas, além de resolução de exercícios. 
Não são todas as matérias que possuem monitoria.

Como participar de um projeto?

Sempre fique de olho nos emailsdo departamento e no fórum dosestudantes, onde são divulgadosmuitos projetos e vagas debolsas, mas lembre-se quesempre pode se oferecer comovoluntário, basta entrar emcontato com o professor edemonstar seu interesse. 

É necessário entrar em contato com os professores por email ou
pessoalmente, em suas salas. Você pode ser voluntário ou até
conseguir uma bolsa! 

Monitoria?

DIC
ADOPET



 

O Programa de Ensino Tutorial busca estimular a realização de atividades
de pesquisa, ensino e extensão universitárias, a nível da graduação. O
grupo é composto por 12 estudantes bolsistas, com possíveis voluntários, e
um docente tutor. 
Sala do PET:  CCS, Bloco A, 3º andar, sala 218

A empresa júnior de Nutrição da UFSC, a primeira do Brasil, realiza
consultorias e serviços na área de nutrição, é uma empresa gerenciada por
alunos, mas que conta com um docente como supervisor. O grupo é
composto por estudantes de nutrição da UFSC e estagiários do curso de
psicologia.
Sala da Nutri Jr.: CCS, Bloco A, 3º andar

A Liga Acadêmica de Neurociência do Comportamento Alimentar é uma
associação, coordenada por um professor, que visa complementar a
formação acadêmica na área do comportamento alimentar, com o
objetivo de aprimorar o pensamento crítico e desenvolver ações e projetos
de pesquisa, ensino e extensão na área. 

Nutri Jr.

PET Nutrição UFSC

LANCA

@petnutriufsc@petnutriufsc petnutriufsc.com

NutriJr  @nutri_jr nutrijr.ufsc.br

lancaufsc @lancaufsc

https://www.instagram.com/petnutriufsc/
https://www.facebook.com/petnutriufsc/?epa=SEARCH_BOX
https://www.petnutriufsc.com/
https://www.facebook.com/NutriJr/
https://www.instagram.com/nutri_jr/
https://www.instagram.com/nutri_jr/
https://nutrijr.ufsc.br/
https://www.facebook.com/lancaufsc
https://www.instagram.com/lancaufsc/


O Centro Acadêmico Livre de Nutrição é a entidade que representa,
oficialmente, perante o Curso e o Departamento todos os estudantes do
curso. 
Mais conhecido como CA, cabe a ele realizar  discussões com os estudantes
de nutrição para enfrentar diversos problemas, como relações aluno-
professor, temas relacionados aos conteúdos,  e até questões
administrativas.
Ele também possui estrutura física, e é um espaço de convívio, de reuniões e
de descanso.  Esperamos que logo vocês possam aproveitar muito o lugar!

CALINUT

@calinut.ufsc

ATNUT
A Atlética de Nutrição da UFSC é responsável por promover o esporte
universitário e a integração entre os estudantes.

atleticanutricaoufsc

 @atnutufsc

Tente acompanhar essasentidades nas redes sociais!Essa integração e interação éimportante para conseguir fazerum bom curso

DIC
ADOPET

https://www.instagram.com/calinut.ufsc/
https://www.facebook.com/atleticanutricaoufsc/
https://www.instagram.com/atnutufsc/
https://www.instagram.com/atnutufsc/


Para atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde), o estudante deve
procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro em que reside. Esse
serviço está disponível das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. 
Além disso, existe o atendimento aos estudantes universitários, um serviço
da UFSC ligado direto ao Hospital Universitá, o SASC. 

Nos finais de semana, pode ser atendido pela UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) mais próxima. A emergência do HU (Hospital Universitário) da
UFSC também pode ser uma segunda opção.

Endereços UBS próximas da UFSC: 

Trindade: R. Prof. Odilon Fernandes, 6000 - Trindade, Florianópolis - SC,
88036-250

Pantanal: R. Dep. Antônio Edu Vieira, 855 - Pantanal, Florianópolis - SC,
88040-002

Córrego Grande: R. João Pio Duarte Silva, 1415 - Córrego Grande,
Florianópolis - SC, 88037-001

Endereço UPA mais próxima da UFSC:

LACEN (Laboratório Central de Saúde Pública): R. Felipe Schmidt, 788 -
Centro, Florianópolis - SC, 88010-002



O Alô Saúde Floripa é um serviço de orientação, atendimento pré-
clínico e informação em saúde por telefone, vídeo-chamada ou
chat. A equipe está à disposição durante 24 horas por dia, 7 dias
por semana e as ligações são ilimitadas e gratuitas.
 
Os serviços ofertados são: informações em saúde, direcionamento
do trajeto do usuário no sistema de saúde (uma orientação se a
pessoa deve ir e quando é necessário procurar um Centro de
Saúde, uma Unidade de Pronto Atendimento ou um Hospital),
atendimento pré-clínico e  agendamento de consultas.

O número é 0800 333 3233 e mais
informações podem ser encontradas no site:
https://alosaudefloripa.com.br/

https://alosaudefloripa.com.br/


A partir daqui, vamos trazer alguns pontos que
consideramos importantes para você saber antes
de começar o seu semestre não presencial. São

dicas e informações que vão facilitar a sua vida! 



O Moodle é uma plataforma virtual de ensino-aprendizagem de apoio aos
cursos presenciais, com o objetivo de conectar professores e alunos. Nesse
momento de aulas não presenciais, o moodle tem sido muito utilizado em
todas as disciplinas.

É onde serão disponibilizados todos os materiais que os professores
acharem pertinente para os estudos. Além disso, sua frequência e
notas nas disciplinas podem ser disponibilizadas nele, assim como
você pode mandar mensagens para os professores

Mais do que uma plataforma de apoio, o Moodle se tornou essencial
para o bom andamento dos semestres remotos.
É por lá que você vai realizar a grande maioria das suas provas, enviar
trabalhos, acessar as salas para as aulas online e, claro, você pode
continuar conferindo sua presença, entrar em contato com os
professores e acessar os materiais (aulas, artigos e vídeos, por
exemplo) disponibilizados.

Utilize seu IDUFSC para fazer o login no 
Moodle pelo site: https://moodle.ufsc.br/

O que é?

Pra que serve?

E como funciona o Moodle no ensino remoto?

Como acessar?

https://moodle.ufsc.br/


As aulas são realizadas principalmente por duas plataformas, o Google
Meet ou o BBB (Big Blue Button) do MConf (conferência web), que é a
plataforma ligada ao Moodle. A escolha da plataforma fica a critério do
professor, você pode acessá-las colocando seu nome e pedindo a
aprovação do administrador no momento da aula. Se possível, ligue a
câmera e o microfone quando for tirar alguma dúvida, responder alguma
questão ou conversar com o professor.

Se puder, tenha um espaço em casa dedicado para seus estudos. Evite
assistir as aulas na cama ou em espaços que sejam armadilhas para sua
concentração e foco, isso facilita o aprendizado e diminui as chances de
voltar para a cama durante as aulas. 

Em alguns momentos, é possível que você precise assinar algo digitalmente.
Para isso, é importante ter uma Assinatura Digital, já que essa permite, a
quem recebe, a certificação da autoria de uma assinatura em um documento
que está na forma digital.

Algumas disciplinas têm aulas síncronas (ao vivo), outras
disponibilizam as aulas gravadas no Moodle ou então se
faz uma mistura dessas duas modalidades, isso vai ser
decidido pelo professor e indicado antes de cada aula. 

Existem algumas formas de fazer a sua assinatura digital;
aqui você encontra a explicação para essas opções:
https://e.ufsc.br/ajuda/como-assinar-um-documento-
pdf-digitalmente-usando-o-siscd-online/

https://e.ufsc.br/ajuda/como-assinar-um-documento-pdf-digitalmente-usando-o-siscd-online/
https://e.ufsc.br/ajuda/como-assinar-um-documento-pdf-digitalmente-usando-o-siscd-online/


Por lá os professores podem inserir as questões e escolher algumas
características para a prova, como a hora de abertura e de encerramento (a
partir daí não é mais possível inserir as respostas) ou o tempo máximo para a
conclusão da prova. Lembre-se de se programar para responder todas as
questões antes que o tempo acabe para não deixar nada em branco.

É sempre indicado conversar e tirar as dúvidas com os professores para
entender como vão funcionar as provas, além disso, se você tiver alguma
restrição quanto aos horários disponibilizados para fazer as provas, não
deixe de ver com o professor se é possível fazer alguma alteração.

Seguindo o modelo presencial as provas podem conter diferentes tipos de
questão como verdadeiro ou falso, assinalar, relacionar colunas e também
questões discursivas, isso depende muito de cada professor.

Além disso, alguns professores podem decidir realizar as avaliações de outra
forma, com atividades semanais ou trabalhos, por exemplo. 

Os trabalhos podem ser individuais ou em grupo e o formato vai variar muito.
Caso seja pedido que vocês façam vídeos com apresentação de slides,
sugerimos que gravem pela plataforma do Zoom® — apresentando a tela e
gravando — ou no próprio Powerpoint®, que permite que seja gravado um
áudio para cada slide. 
Trabalhos com outro formato podem ser feitos da forma que vocês
preferirem, mas, sempre que possível, sugerimos que discutam e façam o
trabalho juntos — muitas vezes os professores disponibilizam tempo de aula
para isso ser feito. 

As provas são realizadas majoritariamente pelo Moodle,
salvo algumas exceções.



Por exemplo, se já estou matriculado na disciplina A e quero me matricular
também na disciplina B, que ocorre no mesmo horário, eu preciso que os
professores das duas disciplinas (A e B) autorizem a superposição de horários.
Existe um formulário de requerimento de matrículas com superposição de
horários, disponibilizado pela secretaria do curso.

Algumas disciplinas são pré-requisitos para outras, ou seja, você precisa ter
cursado uma disciplina antes de cursar a seguinte. No entanto, em alguns
casos, pode ser necessário pedir uma quebra de pré-requisito. Se essa
quebra for aprovada, você pode cursar a disciplina sem ter feito a disciplina
anterior.

Para solicitar, basta preencher o formulário de requerimento disponibilizado
pela secretaria do curso, lembrando-se de anotar as justificativas e também
de anexar documentação comprobatória, conforme orientações contidas no
próprio formulário. Durante a pandemia, o formulário deve ser assinado
digitalmente e encaminhado com seus anexos pelo e-mail de aluno (a), que
está registrado no Sistema CAGR, para nutricao@contato.ufsc.br. 

Matrículas em disciplinas diferentes que ocorrem no
mesmo horário (integral ou parcialmente com choque de
horários) serão permitidas durante as aulas remotas. No
entanto, todos os professores das disciplinas envolvidas
terão que autorizar.

mailto:nutricao@contato.ufsc.br


Avaliação do semestre

É onde estão disponíveis informações importantes como grade de
horários, espelho de matrícula, histórico escolar e currículo do curso.
Além disso, pode ser acessado o seu atestado de matrícula, com
autenticação eletrônica, utilizado para aproveitar os benefícios
disponíveis para estudantes. Ainda, encontra-se o fórum da
graduação, onde informações importantes a respeito do curso e das
aulas são divulgadas.

No final de todos os semestres ficará disponível no CAGR uma
avaliação do semestre para os alunos realizarem. 
A avaliação, que é dividida em diferentes tópicos e 
permite que os docentes e cada disciplina sejam avaliados pelos
alunos, fica disponível no sistema semestralmente e é importante
que seja respondida para permitir uma melhoria do curso.

A rematrícula deve ser feita pelos
estudantes todo semestre. A solicitação é
feita no CAGR  no período estabelecido
pelo calendário acadêmico da UFSC.
Todos devem verificar o currículo do
curso e ficar atentos aos pré-requisitos
antes de  fazer a matrícula. A UFSC
disponibiliza um MANUAL DE MATRÍCULA
para auxiliar no processo!

Lembre-se de manter seu
endereço de e-mail

atualizado na plataforma.
Informações importantes

sobre a manutenção da sua
vaga na UFSC serão

realizadas pelo email!

O CAGR é o sistema acadêmico de graduação, uma plataforma online
de apoio aos alunos, que pode ser acessado em
https://cagr.sistemas.ufsc.br/.

O que é?

Pra que serve?

DI
CA

DOPETRematrícula semestral

https://cagr.sistemas.ufsc.br/relatorios/curriculoCurso?curso=9
http://sig.cts.ararangua.ufsc.br/files/2017/12/MANUAL-DE-MATR%C3%8DCULA-vers%C3%A3o-2017.2-1.pdf
https://cagr.sistemas.ufsc.br/


Esperamos que esse material
tenha sido útil!

 
Gostou? Nos deixe saber e

compartilhe nas redes sociais
marcando o nosso insta!



Esse ebook faz parte do Projeto
PET Acolhe do PET Nutrição UFSC. 
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