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Início do semestre letivo 2019.1 na UFSC: 11/03/2019.  
 
1. Antes de utilizarem os sistemas da UFSC, façam o cadastro no Identidade UFSC: 

 Entre no site idufsc.ufsc.br 

 Clique em “Primeiro Acesso” e siga as instruções. 

 
1.2 WiFi 
1. Entre no site idufsc.ufsc.br 
2. Clique em “Entrar no IdUFSC”  
3. Digite o seu usuário e senha 
4. Clique em “Acesso a Rede” > “Wireless” 
5. Habilite o serviço.  
 
1.2. Acesso ao MOODLE:  
Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem de apoio aos cursos presenciais e à distancia. 

Após criação de uma Identidade UFSC, acessar o endereço: https://moodle.ufsc.br/ . Clicar em: Obter nova senha 

no canto superior direito e seguir as orientações da tela.  
 
2. Acesso ao CAPG:  

Site: capg.ufsc.br (mesmo login e senha do IDUFSC) 
- Atestado de matrícula 
- Histórico escolar 
- Conferência de dados pessoais 
 
3. Restaurante Universitário:  
Para frequentar o RU e ter direito ao pagamento de tarifa estudantil, o estudante deverá comparecer à Administração 
do Restaurante Universitário para fazer a carteira de estudante levando:  
 Identidade ou Passaporte (original) 

 Declaração de matrícula fornecida pela secretaria ou retirada no site do capg.ufsc.br  
 
4. Biblioteca Central: 
Para empréstimos de livros na Biblioteca Central o aluno deverá utilizar o código identificador (número da matrícula) 
informado na Declaração de Matrícula da UFSC. Para cada livro não devolvido no prazo será cobrada a multa de 
R$1,00 (um real) por dia. 
Horário de funcionamento da Biblioteca: http://portal.bu.ufsc.br/horario/ 

  
5. LABUFSC (Laboratório de Apoio à Informática): 
A UFSC disponibiliza aos estudantes, computadores para que possam realizar suas pesquisas e demais atividades 
acadêmicas. Fica ao lado da entrada da Biblioteca Central. Para utilizar os equipamentos, o estudante deverá utilizar 
o mesmo login e senha de acesso ao IdUFSC.  

  
6. Transporte coletivo: Informações sobre Cartão Passe-Rápido – Estudante  
- Informações: http://www.setuf.com.br/passe-rapido/cartoes/estudante/ (48) 32514114. 
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Documentos necessários para o cadastro: 
- Identidade ou Passaporte; 
- Comprovante de Matrícula original devidamente carimbado e assinado; 
- Comprovante de Residência Original recente - um dos últimos 3 meses (conta de água, luz, ou telefone) 
- É obrigatória a presença do estudante para tirar foto no local; 
- Nome das linhas e empresas de transporte coletivo utilizadas. 
- Tarifa para o cadastro R$ 4,20 para municipal (eletrônico). 
* Quando o comprovante de residência não estiver em nome do estudante ou dos pais, é necessário que o 
proprietário da residência faça uma de declaração de residência. Essa declaração deverá ser anexada ao 
comprovante de residência do proprietário (conta de luz, água, etc.) juntamente com uma fotocópia da 
carteira de identidade do proprietário.  
 
 
7. Leituras recomendadas: 
Site: http://ppgmtm.posgrad.ufsc.br/ - Todas as informações sobre o programa, horários, disciplinas etc. 
 
- Resolução Normativa nº 95/CUn/2017 (regulamenta os cursos de Pós-Graduação lato sensu da UFSC) 
- Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Matemática Pura e Aplicada 
- Estrutura Curricular. 
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