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Florianópolis, 16 de julho de 2019. 
 
 
 
 
 
Aos Senhores 
Coordenadores e Chefes de Expediente dos Programas de Pós-Graduação 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Florianópolis/SC 

 
 

Assunto: Criação de disciplina a ser ministrada pelos professores visitantes. 
 

Prezados Senhores, 
 

1. Diante da necessidade dos professores visitantes cumprirem a carga didática 
semanal de, no mínimo, 8 (oito) horas-aula no Planejamento e Acompanhamento de Atividades 
Docentes (PAAD) e da importância da atuação dos professores visitantes no incremento da 
produção intelectual dos programas de pós-graduação, informamos a possibilidade de criação 
no Controle Acadêmico da Pós-Graduação (CAPG) das disciplinas “Estudos Avançados em 
Pesquisa I” e “Estudos Avançados em Pesquisa II”  a serem ministradas exclusivamente por 
professores visitantes.  

DISCIPLINA EMENTA 
CARGA-

HORÁRIA 

Estudos Avançados em 
Pesquisa I 

Produção e veiculação de conhecimentos: 
paradigmas de pesquisa, interdisciplinaridade 
e inovação. Projeto de pesquisa: aspectos 
teóricos e metodológicos. Elaboração de 
artigos para periódicos indexados em bases 
de referência internacional. 

4 créditos 

Estudos Avançados em 
Pesquisa II 

Estudos avançados em pesquisa. Elaboração 
de projetos para captação de recursos 
financeiros internacionais. Publicação de 
artigos em periódicos indexados em bases de 
referência internacional. 

4 créditos 

2.  A inclusão destas disciplinas no currículo de cada Programa deverá ser solicitada 
por meio do sistema de chamados (atendimento.setic.ufsc.br), contendo as seguintes 
informações: 

 



Serviço: CAPG 

Motivo: Solicitação 

Assunto: Criação de disciplina para Professor Visitante 

Descrição: informar nome da disciplina e o nível que será ofertada (mestrado, doutorado ou 
mestrado/doutorado) 

Anexo: formulário de criação da disciplina e ofício da coordenação do PPG indicando a data de 
aprovação em reunião do colegiado. 

 

3.  Os formulários de criação das disciplinas propostas estão disponíveis no 
endereço eletrônico: http://propg.ufsc.br/cap/criacao-alteracao-de-disciplinas/.  

4.  As ementas das disciplinas sugeridas pela PROPG são flexíveis, podendo ser 
alteradas para melhor adequar a atuação do professor visitante às demandas específicas das 
áreas de concentração, linhas de pesquisa do programa e temáticas dos estudos desenvolvidos 
pelos estudantes matriculados. 

5.  Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos na CAP/PROPG pelo telefone 
(48) 3721-9773 ou pelo e-mail cap.propg@contato.ufsc.br. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

JUAREZ VIEIRA DO NASCIMENTO 
Superintende de Pós-Graduação 

http://propg.ufsc.br/cap/criacao-alteracao-de-disciplinas/
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