
 
 

 

Edital PROGRAD nº 66/2016 de 04 de novembro de 2016. 

 

 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre, no uso de suas atribuições, torna público que estão abertas as inscrições de propostas 

de disciplinas para o Curso de Férias, exclusivamente para docentes, conforme normas 

definidas neste edital. 

 

1.  DO CURSO DE FÉRIAS 

 

1.1  O presente edital refere-se à oferta de disciplinas do Curso de Férias para o período de 

janeiro e fevereiro de 2017. 

1.2  O Curso de Férias é uma atividade curricular não obrigatória que poderá ser 

aproveitada pelos acadêmicos de graduação como atividade complementar.  

 

2.  DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1  As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento do formulário de inscrição, 

disponível no endereço eletrônico http://sistema.ufcspa.edu.br/curso_ferias_2017/, no período 

de 10 a 18 de novembro de 2016, pelo docente. O acesso deverá ser realizado, 

obrigatoriamente, pelo navegador Google Chrome. 

2.2  O formulário deverá ser impresso e assinado por todos os docentes responsáveis pelas 

disciplinas e entregue no Derca até o dia 22 de novembro de 2016.   

2.3  Serão consideradas apenas inscrições de disciplinas constantes na grade curricular do 

respectivo curso. 

 

3.  DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS 

 

3.1  No dia 25 de novembro de 2016, o DERCA divulgará o edital para inscrição dos alunos 

nas disciplinas para as quais há oferta de vagas. 

3.2  O período de inscrições de alunos ocorrerá de 28 de novembro a 02 de dezembro de 

2016; 
3.3  Encerradas as inscrições dos alunos, o DERCA divulgará o resultado no site 

institucional da UFCSPA até o dia 09 de dezembro de 2016; 

3.4  A seleção a ser realizada pelo(s) docente(s) com os alunos deverá ocorrer no período de 

12 a 16 de dezembro de 2016; 
3.5  Os formulários de seleção de candidatos devem ser entregues pelos docentes ao DERCA 

até o dia 23 de dezembro de 2016, para que seja divulgado o resultado final no site institucional 

da UFCSPA; 

3.6 O formulário de seleção de candidatos está disponível em: 

http://www.ufcspa.edu.br/index.php/curso-de-ferias  

3.7   Poderão participar do processo de seleção somente alunos devidamente inscritos no 

prazo supracitado.  

 

   

Maria Terezinha Antunes 
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