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NORMA No 02/PPGCR/2016 de 11 de maio de 2016. 

 

Dispõe sobre o processo de seleção de mestrandos no PPG-CR. 

 

O Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Reabilitação da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, 

estabelece: 

 

Art. 1° - O corpo discente do PPG-CR será constituído de portadores de diploma 

de graduação oficialmente reconhecidos pelo Ministério da Educação (bacharelado) em 

áreas relacionadas às Ciências da Reabilitação. 

 

Parágrafo Único: Os candidatos estrangeiros poderão solicitar o reconhecimento 

do diploma para fins de ingresso no curso de mestrado o qual será realizado por comissão 

formada por três docentes do PPG-CR.  

 

Art. 2° - Os candidatos ao curso de mestrado deverão encaminhar os pedidos de 

inscrição à Coordenadoria do Programa nos prazos estabelecidos pelo edital de seleção,  

acompanhados dos documentos exigidos. 

 

§ 1° - O processo de seleção ao curso de mestrado será anual, cujo edital de seleção 

deverá ser divulgado a cada ano, estabelecendo o número de vagas oferecidas, período de 

inscrição, documentação necessária, etapas e procedimentos de seleção. 

 

§ 2° - A seleção dos candidatos será realizada por meio de comissões, designadas 

pela Coordenação do PPG-CR.  
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Art. 3° - Os resultados dos processos seletivos deverão ser homologados pelo  

Colegiado do PPG-CR. 

 

§ 1° -  Os candidatos selecionados ao mestrado serão comunicados via e-mail e 

deverão efetivar a sua matrícula nos prazos estabelecidos no edital de seleção. 

 

Art. 4° - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado Delegado do 

Programa. 

 

Aprovada em reunião do Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Reabilitação, realizada em 11 de maio de 2016.  


