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Memorando Circular n' 004/DEN/PROGRAD/201 9

Em 04 de fevereiro de 2019

As Coordenadorias dos Cursos de Graduação
C/C às Diretorias dos Centros de Ensino

Assunto: Abertura do período de solicitação de aumento de vagas discentes

Considerando a publicação da Portaria n' 30, de 31 de janeiro de 2019, que

estabelece o novo calendário de abertura do protocolo de ingresso de processos regulatórios

no Sistema e-MEC em 2019;

Considerando que nesse calendário encontra-se o período de envio, à Secretaria

de Regulação e Supervisão da Educação Superior, dos processos de solicitação de aumento de

vagas discentes, sendo no primeiro semestre, de I' de fevereiro de 2019 a 2 de março de

2019;

Considerando que a Câmara de Graduação precisa aprovar o retérido aumento

de vagas discentes após anuência de todos os Departamentos de Ensino que contribuem com o

curso e a anuência do Conselho da Unidade do Centro do qual o curso faz parte;

Considerando que a próxima reunião da Câmara de Graduação se dará na data

de 20 de fevereiro;

Solicita-se aos cursos interessados no aumento de suas vagas, que enviem um

Processo físico, devidamente protocolado com as peças no sistema SPA, à PROGRAD/UFSC
até a data de 13 de fevereiro. Esse Processo deverá vir instruído com as seguintes peças:

documento com a justificativa para o aumento de vagas, documento de aprovação do

Colegiada do Curso, documento de anuência de todos os Departamentos de Ensino que
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ministram disciplinas no curso e documento de anuência do Conselho da Unidade do Centro

do qual o curso faz parte.

Destaca-se que o aumento de vagas discentes deverá estar adequado à

infraestrutura existente, sem previsão de aumento de espaço físico, do número de docentes e

de técnicos administrativos em educação.

Informa-se também que o período de solicitação de aumento de vagas discentes

no segundo semestre está previsto de I' a 31 de agosto de 2019, sendo necessário que a

Câmara de Graduação aprove os Processos até o mês de julho.

Atenciosamente,

\ .,--"'"'---.

Diretora do Departamento de Ensino
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