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O que é migração de currículo?

O processo de migração consiste na mudança de 
estrutura curricular no mesmo curso de graduação;

1. Vocês hoje estão no currículo 2012 - 2014  
Adequado, do curso de Engenharia Transportes e 
Logística;

2. Se migrarem, passarão a cursar o currículo 2016/1 
de Eng. Transportes e Logística.



Quais as diferenças entre os currículos

• 2012/2014 (adequado);

Mais créditos em sala de 
aula;

Sem pré-requisitos 
obrigatórios;

As atividades extraclasse 
não podem ser contadas 
para integralização.

• 2016

Menos créditos em sala de 
aula;

Com pré-requisitos 
obrigatórios

Atividades extraclasse 
podem (e devem) ser 
incorporadas para fins de 
integralização (IC, Monitoria, 
Congressos, Palestras, etc.);



Como funciona a migração então?

1. Todas as matérias que vocês já cursaram na grade 
2012/2014 (adaptada) precisam ser analisadas. Algumas 
delas são equivalentes às da grade nova (tabela de 
equivalência);

2. Com base nessas informações, você dará entrada no 
processo de migração com o auxílio da coordenação;

3. A partir daí, vocês seguirão o curso na grade 2016/1, com 
todas as suas regras;

4. As disciplinas já cursadas na grade 2012/2014 (adaptada), 
mas que não são do núcleo da grade 2016/1, poderão (após 
análise) serem aproveitadas como disciplinas optativas.



Como será a oferta das disciplinas 
da nova grade?

As disciplinas da grade 2016 NÃO SERÃO OFERECIDAS
AUTOMATICAMENTE;

1. A partir de 2016-1 (este semestre) as disciplinas serão oferecidas 
de acordo com a evolução dos calouros (disciplinas da 1ª fase 
2016-1; disciplinas da 2ª fase 2016-2; e assim sucessivamente)

2. Assim o estudante que migrar concorda que somente poderá 
fazer uma determinada disciplina no semestre em que ela for 
ofertada.

3. A coordenação não quebrará esta regra sob nenhuma hipótese!



A migração vale a pena para mim? 

• Depende

1. A migração poderá ser mais ou menos interessante, de
acordo com o período em que você ingressou na UFSC, as
disciplinas que cursou e as reprovações;

2. Alunos que ingressaram na UFSC Joinville em 2015 são
candidatos preferenciais à migração (valerá muito a pena);

3. Alguns estudos já demonstram que a migração não vale a
pena para estudantes que ingressaram na UFSC Joinville
antes do segundo semestre de 2014;

4. Ajudaremos na tomada desta decisão!



Onde verificar as disciplinas das duas 
grades? 

http://joinville.ufsc.br/

Aba esquerda – site do curso de Eng. Transportes e 
Logística;

Projeto Pedagógico do Curso (PPC):

PPC 2014; ou

PPC 2016;

http://joinville.ufsc.br/


Como sei quais são as disciplinas 
equivalentes entre os currículos? 

• Você precisará acessar a Matriz de Equivalência entre os
Currículos;

• Edital de migração;

• Ou no site do site do Curso de Eng. Transportes e
Logística

• Para usá-la, veja as disciplinas que você já cursou (grade
2012/2014 adaptada) e encontre as disciplinas
equivalentes na grade 2016.



Se você ingressou na UFSC Joinville em 
ANTES de 2014-2, e não teve reprovações, 
dificilmente o processo de migração será 
vantajoso para você. 

• É melhor permanecer na grade 2012/2014
adaptada.

• A razão é que vc precisará aguardar até o
oferecimento das disciplinas da grade nova. Isso
poderá atrasar sua formatura.

• A migração pode ser interessante se você já teve
várias reprovações.

• A coordenação analisará seu caso, se solicitado.



Como será nosso cronograma de 
migração?

31/05/2016 • Divulgação do edital.

01/06/2016 a 17/06/2016

• Preenchimento do Requerimento de
Migração e do Termo de Anuência;

• Período de esclarecimento do
processo de migração pela
Coordenação do curso.

04/07/2016 a 08/07/2016 • Cadastro no CAGR



Contato

E-mail: elisete.zagheni@ufsc.br

Telefone: (48) 3721 7483        (47)   3721 7483

http://joinville.ufsc.br/


