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RETIFICAÇÃO Nº 1 DO EDITAL Nº 01/PEN/2021 
 

CURSO DE MESTRADO 

 

 

Alteração do Item 3.4.1 

 

Onde se lê: 
3.4.1 Os alunos que tinham previsão de conclusão de curso de Enfermagem da UFSC até dezembro de 2021 e que, 
em virtude da pandemia de COVID-19 não puderam concluir seu curso, deverão anexar uma declaração do 

Coordenador de curso confirmando esta informação, em cumprimento da Resolução Normativa nº 

6/01/10/2020/CPG, que dispõe sobre o ingresso excepcional nos cursos de mestrado durante a pandemia de COVID 

19. Os candidatos aprovados e que ainda não tenham concluído seu curso de graduação em razão da Pandemia do 
COVID-19 poderão realizar matrícula isolada em disciplinas obrigatórias e eletivas. Os créditos cursados por meio 

de matrícula isolada em disciplina poderão ser validados quando ocorrer a matrícula de ingresso regular no curso 

de mestrado. 
 

Leia-se: 
3.4.1 Os alunos que tinham previsão de conclusão de curso de graduação até dezembro de 2021 e que, em virtude 
da pandemia de COVID-19 não puderam concluir seu curso, deverão anexar uma declaração do Coordenador de 

seu Curso confirmando esta informação, em cumprimento da Resolução Normativa nº 06/2020/CPG, que dispõe 

sobre o ingresso excepcional nos cursos de mestrado durante a pandemia de COVID 19.   Os candidatos aprovados 

e que ainda não tenham concluído seu curso de graduação, em razão da Pandemia do COVID-19, poderão 

realizar matrícula de ingresso excepcional em disciplinas obrigatórias e eletivas, com validade até o início 

do período letivo subsequente. Somente poderão efetuar a matrícula de ingresso regular no curso quando 

apresentarem diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação. Os créditos cursados por meio 

de matrícula isolada em disciplina poderão ser validados quando ocorrer a matrícula de ingresso regular 

no curso de mestrado. 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 

 

 

Florianópolis, 26 de agosto de 2021. 
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