
Bem Vindo ao Pós-ECM
http://posecm.joinville.ufsc.br



Pós-ECM – Fluxo Regular do 
Mestrado

Disciplina 
Isolada

Processo 
Seletivo

Disciplinas

Qualificação

PDM

+

Proficiência 
na Língua 

Inglesa

Preparação 
da 

Dissertação
Defesa Correções

Entrega da 
Versão Final 

da 
Dissertação  

na BU

24 meses

12 meses 12 meses 60 dias



Pós-ECM - Normas

É dever do aluno conhecer as normas e
regulamentos da universidade e do programa
de pós-graduação bem como o calendário
acadêmico.

Estas informações estão disponíveis no nosso

site:

http://posecm.joinville.ufsc.br/legislacao-e-normas/



Sistema CAPG – Primeiro Acesso



Sistema CAPG – Primeiro Acesso



Sistema CAPG



Sistema CAPG – Dados Cadastrais



Sistema CAPG - Documentos



Sistema CAPG – Histórico Escolar



Sistema CAPG – Histórico Escolar



Sistema CAPG – Atestado de Matrícula



Sistema CAPG – Atestado de Matrícula



Solicitação de Identificação Estudantil
Para solicitar acesse: www.joinville.ufsc.br e no

campo “ALUNO” (lado esquerdo) clique no link

“Restaurante Universitário” ao lado e siga as

instruções.

Obs: A 1ª via da carteirinha de identificação estudantil

é gratuita.

Envie a sua foto 
clicando aqui.



Acesso à Internet Sem Fio
Para ter acesso à internet sem fio nas dependências da UFSC é necessário primeiro

realizar um cadastro seguindo as instruções em www.wireless.ufsc.br/cadastro.

Veja como configurar o acesso no site www.wireless.ufsc.br/configuracao.

Para os alunos regulares (já cadastrados) acessar diretamente o portal:

www.idufsc.br



Acesso à Internet Sem Fio

Para liberar seu acesso ao portal de
periódicos da CAPES de fora da UFSC

Para liberar acesso a rede sem fio
da UFSC

Dúvidas???
Clique aqui...



Acesso aos Periódicos
Para ter acesso aos periódicos disponibilizados pela Capes e por diversas bases de dados

realize seu acesso através da página da Biblioteca Universitária (www.bu.ufsc.br).



Acesso aos Periódicos

Se você acessou 
corretamente 

deverá ver esta 
mensagem:

Neste campo 
você pode fazer 

suas buscas:



Reserva de Salas

Para solicitar acesse: www.joinville.ufsc.br

No campo “ALUNO” (lado esquerdo) clique no link 

“Reserva de Sala” ao lado e siga as instruções.



Reserva de Salas


