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EDITAL N°1/2019/PNAP/EaDADM/CAD/UFSC
A Coordenação do Curso de Bacharelado em Administração Pública na modalidade a distância
(PNAP/UFSC), no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições para o
preenchimento de vagas, considerando as disciplinas oferecidas para o 1º semestre do ano de
2019, na forma de matrícula em disciplina isolada.
1. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
1.1. O processo para cursar disciplina isolada no Curso de Bacharelado em Administração
Pública na modalidade a distância se dá em duas etapas: Inscrição e Matrícula.
1.2. A inscrição por si só não garante a matrícula do aluno.
1.3. A matrícula dos candidatos só será efetivada após o processo de matrícula dos alunos
regulares, com base nas vagas remanescentes, e quando o candidato cumprir todas as
etapas deste Edital (realizar a inscrição conforme o calendário acadêmico e entregar a
documentação solicitada neste Edital por e-mail dentro dos prazos estabelecidos).
2. DOS CRITÉRIOS PARA A INSCRIÇÃO
2.1. Poderão se inscrever candidatos que estejam regularmente matriculados em cursos de
graduação ou curso tecnólogo reconhecidos pelo MEC.
2.2. O candidato poderá se inscrever em até 2 (duas) disciplinas por semestre.
2.3. O candidato que selecionar 3 (três ou mais disciplinas) terá sua inscrição anulada
2.4. O limite de candidatos inscritos por disciplina será de 20 (vinte).
2.5. Uma vez efetuada a inscrição, não haverá possibilidade de troca de disciplina.
3. DISCIPLINAS OFERECIDAS
3.1. As disciplinas oferecidas para o 1º semestre do ano de 2019 são:
INE9127 - Estatística Aplicada à Administração
DIR9955 - Direito Administrativo
CNM9144 - Teoria das Finanças Públicas
CAD9214 - Organização, Processo e Tomada de Decisão
CAD9163 - Seminário Temático III - GESTÃO EM SAÚDE
CAD9146 - Sistemas de Informação e Comunicação no Setor Público
CAD9194 - Redação Oficial na Administração Pública

3.2 As ementas podem ser consultadas neste endereço:
http://uab.ufsc.br/administracaopublica/files/2012/09/CURRICULO_EAD_UAB__ADMINISTRA%C3%87%C3%83O_P%C3%9ABLICA_20171.pdf.pdf
3.3 As disciplinas operam em ambiente Moodle institucional e com avaliações presenciais
obrigatórias em um dos quatro Polos de funcionamento do curso: Itapema, Indaial, Jaraguá do
Sul e Praia Grande, escolhido pelo candidato no momento da inscrição.
4. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição para cursar disciplina isolada no PNAP/UFSC será realizada somente
via internet.
4.2. Para realizar a inscrição o candidato deverá acessar o formulário
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg6HqiAuMpCcSkCk4KloEa72GEHpXu_PfaOHFTtj0leqEOg/viewform, do dia 15 de
março de 2019 ao dia 18 de março de 2019, preencher e enviar os dados solicitados.
As informações prestadas são de total responsabilidade do candidato.

4.3. O PNAP/UFSC não se responsabilizará por solicitações de inscrição via internet
não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento
de linhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitarem a transferência dos
dados.
5. HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO ONLINE
5.1. As inscrições online, conforme item (4) quatro, realizadas com sucesso, serão
homologadas no dia 19 de março de 2019 pela manhã, exclusivamente no site
http://www.ead.ufsc.br/administracaopublica
6. CRITÉRIO DE SELEÇÃO PARA A MATRÍCULA
6.1. O critério de seleção para a matrícula é:
6.1.1 alunos oriundos do Programa Nacional de Formação em Administração Pública
(PNAP/CAPES) de outras instituições de ensino;
6.1.2 alunos oriundos de outras instituições públicas de ensino;
6.1.3 demais graduandos por ordem de inscrição.
7. DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
7.1. O candidato apenas terá sua matrícula efetivada após o cumprimento das
seguintes etapas:
7.1.1. Ter sua inscrição online homologada, conforme item 5.1.
7.1.2. Enviar no dia 20 de março de 2019 os seguintes documentos, em cópia
simples, sem a obrigatoriedade de autenticação:
i.
Atestado de matricula em curso superior reconhecido pelo MEC,
autenticado pela instituição.
ii.
Cópia de um documento de identificação válido.
7.2. Os documentos referentes ao item 7.1.2 deverão ser escaneados e encaminhados
exclusivamente
via
e-mail
por
meio
do
endereço
eletrônico
secretaria.pnap@eadadm.ufsc.br impreterivelmente no dia 20 de março de 2019.
7.3. A confirmação da matrícula, e o número da mesma, será realizada única e
exclusivamente por meio do e-mail na inscrição.
7.4. O candidato que não entregar qualquer um dos documentos ou que não cumprir qualquer
item deste edital não terá sua matrícula confirmada.
8. OBSERVAÇÕES
8.1. O ambiente virtual para os alunos em disciplina isolada será disponibilizado no dia 25 de
março de 2019.
9. CRONOGRAMA
Inscrições
Homologação das Inscrições Online
Envio dos documentos para matrícula pelo email secretaria.pnap@eadadm.ufsc.br
Efetivação da matrícula
Início das atividades

15 a 18 de março de 2019.
19 de março de 2019.
20 de março de 2019.
21 e 22 de março de 2019.
25 de março de 2019.
Florianópolis, 14 de março de 2019.
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