
 
 

 

Edital PROGRAD nº 75/2016 de 24 de novembro de 2016. 

 

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

Alegre (UFCSPA), no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para o 

Curso de Férias, que ocorrerá no período de janeiro e fevereiro de 2017, conforme normas 

definidas neste edital. 

 

1.  DAS INSCRIÇÕES: 

1.1  As inscrições poderão ser realizadas das 09 horas do dia 28 de novembro de 2016 às 

17 horas do dia 07 de dezembro de 2016. 

1.2  Para alunos da UFCSPA, as inscrições serão realizadas mediante o preenchimento do 

Formulário de Inscrição para alunos da UFCSPA (Anexo II). O aluno deverá entregar o 

formulário totalmente preenchido e assinado, no DERCA, no período mencionado no item 1.1 

deste edital. 

1.3  Para alunos de outras Instituições de Ensino Superior, as inscrições serão realizadas 

mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição para alunos de outras Instituições de 

Ensino Superior (Anexo III). O aluno deverá entregar o formulário totalmente preenchido e 

assinado no Protocolo da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, sito à 

Rua Sarmento Leite, 245, Centro, Porto Alegre – RS, das 09 às 12 horas e das 14 às 17h (de 2ª 

a 6ª feira), mediante apresentação do histórico escolar de sua instituição de origem, no período 

mencionado no item 1.1 deste edital. 

1.4  Não serão aceitos formulários de inscrição com preenchimento incompleto ou com 

ausência de assinatura. 

 

2.  DA SELEÇÃO: 

2.1  A seleção para as vagas oferecidas neste edital será realizada conforme consta nas 

especificações de cada disciplina, no Anexo I. 

 

3.  DO RESULTADO 

3.1  O resultado da seleção será divulgado no sítio da UFCSPA a partir do dia 21 de 

dezembro de 2016.  

3.2.  Após o resultado da Seleção, cabe ao candidato selecionado imprimir o formulário 

“Controle de frequência” disponível no endereço 



 
 

 

http://www.ufcspa.edu.br/index.php/formularios-derca em “Curso de Férias” e, durante o 

curso, solicitar ao professor responsável o seu preenchimento e assinatura. 

 

4.  DA CERTIFICAÇÃO: 

4.1  Para obter a certificação emitida pelo DERCA, o aluno deverá: 

a) ter realizado inscrição e participado de todo o processo de seleção; 

b) obter frequência de 100% em cada disciplina; 

c) entregar o Formulário de Frequência, conforme item 3.2. 

4.2  É de responsabilidade do aluno a entrega ao DERCA do referido formulário, 

devidamente preenchido e assinado pelo professor responsável, no prazo máximo de 15 dias 

corridos após o término do Curso, para a emissão do certificado.  

 

5.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

5.1  Informações referentes às disciplinas oferecidas no Curso de Férias estão divulgadas no 

Anexo I deste edital. 

5.2  No caso de dúvidas no presente edital, o aluno poderá encaminhar um e-mail 

para derca@ufcspa.edu.br  

5.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade. 

 

 

Maria Terezinha Antunes 

Pró-Reitora de Graduação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ufcspa.edu.br/index.php/formularios-derca
mailto:derca@ufcspa.edu.br


 
 

 

ANEXO I 

 

UFCSPA - Curso de Férias 2017 

  

Disciplina de Estágio Supervisionado em Fonoaudiologia Hospitalar I – Ênfase Pediatria  

Curso de Fonoaudiologia - 4ª Série 

Departamento de Fonoaudiologia 

Professor (a) responsável: Lisiane de Rosa Barbosa 

Profª orientadora: Maria Cristina de Almeida Freitas Cardoso 

 
Pré-Requisito para a inscrição: Estar matriculado na 3ª série do Curso de Fonoaudiologia da UFCSPA em 2017. 

 

Vagas: 02 (total), sendo: 

 Vagas para janeiro: 02 

 Vagas para fevereiro: não 

 Vagas para alunos de outras Instituições, no caso de não haver alunos da UFCSPA suficientes para preencherem as vagas 

disponíveis: Não 

 

Atividades do aluno no Curso:  

Participação de atividades clínicas nas enfermarias e ambulatórios; 

Auxílio em Pesquisa;  

Auxílio na elaboração de atividades didáticas. 

 

Carga horária do aluno no Curso: 04 horas diárias 

 

Seleção: Prova escrita que será realizada no dia 14 de dezembro de 2016 na sala 09 do Prédio Principal da UFCSPA às 09 horas 

e Entrevista que será realizada no dia 14 de dezembro de 2016 na sala 09 do Prédio I às 10 horas. 

 

Disciplina de Infectologia 

Curso de Medicina – 3ª série 

Departamento de Clínica Médica 

Professor (a) responsável/ orientador: Paulo Behar (Janeiro) 

Professor (a) responsável/ orientadora: Ana Sandri (Fevereiro) 

 
Pré-Requisito para a inscrição: Ter cursado a disciplina. 

 

 

Vagas: 04 (total), sendo: 

 Vagas para janeiro: 02  

 Vagas para fevereiro: 02 

 Vagas para alunos de outras Instituições, no caso de não haver alunos da UFCSPA suficientes para preencherem as vagas 

disponíveis: Não 

 

Atividades do aluno no Curso:  

Participação de atividades clínicas nas enfermarias e ambulatórios. 

 

Carga horária do aluno no Curso: 08 horas diárias 

 

Seleção: Entrevista que será realizada no dia 12 de dezembro de 2016 na sala da DIP, 3º andar HSC às 10 horas.  

 
Obs.: O Hospital Santa Clara (HSC) pertence ao Complexo Hospitalar da Santa Casa. 
 

 

 



 
 

 

 

Disciplina de Estágio Supervisionado em Motricidade Orofacial 

Curso de Fonoaudiologia - 4ª Série 

Departamento de Fonoaudiologia 

Professor (a) responsável: Maria Cristina de Almeida Freitas Cardoso 

Professor (a) orientadora: Lisiane de Rosa Barbosa 

 

 

 
Pré-Requisito para a inscrição: Ter cursado a disciplina de Motricidade Orofacial. 

 

Vagas: 04 (total), sendo: 

 Vagas para janeiro: 04 

 Vagas para fevereiro: não 

 Vagas para alunos de outras Instituições, no caso de não haver alunos da UFCSPA suficientes para preencherem as vagas 

disponíveis: Não 

 

Atividades do aluno no Curso:  

Participação de atividades clínicas nas enfermarias e ambulatórios; 

Auxílio em trabalhos de extensão. 

 

Carga horária do aluno no Curso: 06 horas diárias 

 

Seleção: 1) Entrevista que será realizada no dia 13 de dezembro de 2016 na sala 09 do Prédio Principal da UFCSPA, às 

10h30min. 

 

Disciplina de Introdução à Cancerologia 

Curso de Medicina - 3ª Série 

Departamento de Clínica Médica 

Professor (a) responsável/ orientador: Neiro Waechter da Motta 

 

 
Pré-Requisito para a inscrição: Ter cursado a disciplina (para alunos da UFCSPA)  

                             Ter completado a 4ª série do curso de Medicina (Alunos de Instituições Externas) 

 

Vagas: 02 (total), sendo: 

 Vagas para janeiro: 01  

 Vagas para fevereiro: 01 

 Vagas para alunos de outras Instituições, no caso de não haver alunos da UFCSPA suficientes para preencherem as vagas 

disponíveis: Sim 

 

Atividades do aluno no Curso:  

Participação de atividades clínicas nas enfermarias e ambulatórios; 

Auxílio em Pesquisa;  

Auxílio na elaboração de atividades didáticas. 

 

Carga horária do aluno no Curso: 08 horas diárias 

 

Seleção: Prova escrita que será realizada no dia 14 de dezembro de 2016 no Serviço de Radioterapia HSR 2º andar, às 08 horas e 

Entrevista que será realizada no dia 14 de dezembro de 2016 no Serviço de Radioterapia HSR 2º andar, às 09h30min e Análise 

de Currículo que será realizada no dia 14 de dezembro de 2016 no Serviço de Radioterapia HSR 2º andar às 10h30min. 
 

O Serviço de Radioterapia HSR fica localizado no Hospital Santa Rita, do Complexo Hospitalar da Santa Casa. 



 
 

 

 

Disciplina de Oftalmologista 

Curso de Medicina - 3ª Série 

Departamento de Clínica Cirúrgica 

Professor (a) responsável/orientador: Manuel A. P. Vilela 

 

 

 
Pré-Requisito para a inscrição: Não há.  

 

Vagas: 06 (total), sendo: 

 Vagas para janeiro: -- 

 Vagas para fevereiro: 06 

 Vagas para alunos de outras Instituições, no caso de não haver alunos da UFCSPA suficientes para preencherem as vagas 

disponíveis: Sim 

 

Atividades do aluno no Curso:  

Participação de atividades clínicas nas enfermarias e ambulatórios; 

Auxílio em Pesquisa;  

Auxílio na elaboração de atividades didáticas. 

 

Carga horária do aluno no Curso: 02 horas diárias 

 

Seleção: Entrevista e Análise de Currículo que serão realizadas no dia 15 de dezembro de 2016 na Secretaria de Ensino (HSC) 

às 12 horas. 

 

Obs.: A Secretaria de Ensino fica localizada dentro do Hospital Santa Clara (HSC), do Complexo Hospitalar da Santa Casa, 2º 

andar. 

 

Disciplina de Estágio em Saúde Coletiva 

Curso de Fonoaudiologia - 4ª Série 

Departamento de Fonoaudiologia 

Professor (a) responsável/ orientadora: Fabiana de Oliveira 

 

 
Pré-Requisito para a inscrição: Ter cursado a disciplina de Saúde Coletiva na Fonoaudiologia (Seminário Integrador)  

 

Vagas: 02 (total), sendo: 

 Vagas para janeiro: 02  

 Vagas para fevereiro: -- 

 Vagas para alunos de outras Instituições, no caso de não haver alunos da UFCSPA suficientes para preencherem as vagas 

disponíveis: Sim 

 

Atividades do aluno no Curso:  

Participação de atividades clínicas nas enfermarias e ambulatórios; 

Auxílio na elaboração de atividades didáticas. 

 

Carga horária do aluno no Curso: 04 horas diárias 

 

Seleção: Entrevista que será realizada no dia 12 de dezembro de 2016 na sala 09 do Prédio Principal da UFCSPA, às 14h30min.  

 



 
 

 

 

Disciplina de Enfermagem na Saúde da Mulher I 

Curso de Enfermagem – 3ª série 

Departamento de Enfermagem 

Professor (a) responsável/orientadora: Aline Veleda 

Profª orientadora: Débora Fernandes Coelho 

 

 
Pré-Requisito para a inscrição: Não há.  

 

Vagas: 04 (total), sendo: 

 Vagas para janeiro: -- 

 Vagas para fevereiro: -- 

 Vagas para janeiro e fevereiro: 04 

 Vagas para alunos de outras Instituições, no caso de não haver alunos da UFCSPA suficientes para preencherem as vagas 

disponíveis: Não 

 

Atividades do aluno no Curso:  

Participação de atividades clínicas nas enfermarias e ambulatórios; 

 

Carga horária do aluno no Curso: 04 horas diárias 

 

Seleção: Entrevista que será realizada no dia 14 de dezembro de 2016 na sala 104, do Prédio Principal da UFCSPA, às 14 horas. 

 

Disciplina de Nefrologia 

Curso de Medicina – 4ª série 

Departamento de Clínica Médica 

Professor (a) responsável/orientador: João Carlos Goldani 

 

 
Pré-Requisito para a inscrição: Ter cursado a disciplina.  

 

Vagas: 10 (total), sendo: 

 Vagas para janeiro: 05 

 Vagas para fevereiro: 05 

 Vagas para janeiro e fevereiro: -- 

 Vagas para alunos de outras Instituições, no caso de não haver alunos da UFCSPA suficientes para preencherem as vagas 

disponíveis: Sim 

 

Atividades do aluno no Curso:  

Participação de atividades clínicas nas enfermarias e ambulatórios; 

 

Carga horária do aluno no Curso: 08 horas diárias 

 

Seleção: Análise de Currículo a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2016 na Secretaria de Ensino, às 09 horas.  

 

Obs.: A Secretaria de Ensino fica localizada dentro do Hospital Santa Clara, do Complexo Hospitalar da Santa Casa, 2º andar. 

 

 

 



 
 

 

ANEXO II 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ALUNOS DA UFCSPA   

CURSO DE FÉRIAS - 2017  

 

Nome Completo: ______________________________________________________________________________ 

Nº de Matrícula: ______________________________________________________________________________ 

Curso de Graduação: __________________________________________________________________________ 

Série atual do aluno: ___________________________________________________________________________ 

Telefone: (   ) __________________________________________________________________________________ 

e-mail: _______________________________________________________________________________________ 

 

Eu, ___________________________________________________________da____série do Curso de 

________________________________________ da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre venho 

solicitar a inscrição no Curso de Férias 2017 na (s) seguinte (s) disciplina (s):  

 

Assinale com um “X” a (s) disciplina (s) de interesse:  

 

 

(   ) Disciplina de Estágio Supervisionado em Fonoaudiologia Hospitalar I – Ênfase Pediatria  

Curso de Fonoaudiologia - 4ª Série 

 

(   )Disciplina de Estágio Supervisionado em Motricidade Orofacial 

Curso de Fonoaudiologia - 4ª Série 

 

(   )Disciplina de Infectologia 

Curso de Medicina – 3ª série 

 

(   ) Disciplina de Introdução à Cancerologia 

Curso de Medicina - 3ª Série 

 

(   ) Disciplina de Oftalmologista 

Curso de Medicina - 3ª Série 

 

(   ) Disciplina de Enfermagem na Saúde da Mulher I 

Curso de Enfermagem – 3ª série 

 

(   ) Disciplina de Estágio em Saúde Coletiva 

Curso de Fonoaudiologia - 4ª Série 

 

(   ) Disciplina de Nefrologia  

Curso de Medicina – 4ª série  

 

Porto Alegre, ___ de __________________ de 2016. 

 

 

Assinatura do (a) acadêmico (a): _________________________________________________ 

 

ENTREGAR NO DERCA DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO. 

 

 

 



 
 

 

ANEXO III 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

PARA ALUNOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

CURSO DE FÉRIAS - 2017 

 

Porto Alegre, _____ de____________ de 2016. 

 

 

 

Ilma. Sr.ª 

Pró-Reitora de Graduação da UFCSPA 

Nesta Capital 

 

______________________________________________________________, aluno(a) do ____ semestre 

do Curso de _______________________________________________________________ da Instituição 

_________________________________________________________,  vem requerer a Vossa Senhoria a 

inscrição para candidatar-se ao CURSO DE FÉRIAS no período de _____________________________    

__________na Disciplina de ___________________________________________________do Curso de 

_______________________________________________________________da UFCSPA.  

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento 

 

 

 Assinatura: __________________________________ 

 

 

 Telefone: ___________________________________ 

 

 

 e-mail ______________________________________ 

 

 

 

Observação: Os alunos de outras Instituições de Ensino Superior deverão anexar o seu HISTÓRICO 

ESCOLAR OBRIGATORIAMENTE à solicitação de inscrição. Do contrário, o processo será 

automaticamente indeferido. 

 


