Edital PROGRAD nº 09 de 21 de fevereiro de 2017
-COMPLEMENTAR-

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre (UFCSPA), no uso de suas atribuições, torna público Edital Complementar ao
Edital 06/2017-PROGRAD para solicitação de matrículas em Disciplinas Eletivas/PDCI
(Programa de Desenvolvimento de Conhecimento Integrado) para o 1º semestre letivo de
2017, destinado aos alunos regularmente matriculados em Cursos de Graduação da
UFCSPA, conforme normas definidas neste edital.

1-

DA OFERTA DE DISCIPLINAS ELETIVAS/PDCIs

1.1
O presente edital destina-se exclusivamente à nova oferta das Disciplinas Eletivas
e/ou PDCI já propostas e homologadas pelo Edital 06/2017-PROGRAD que, no período
previsto para solicitação de matrícula, NÃO foram contempladas por não atingirem o número
mínimo de 10 (dez) alunos matriculados por turma, conforme previsto no item 1.1.4 do Edital
78/2016-PROGRAD ou foram contempladas e não atingiram o teto das vagas ofertadas.
1.2
Os alunos que já efetuaram sua solicitação de matrícula através do Edital 06/2017PROGRAD, nas situações das disciplinas do item 1.1, e que já têm sua vaga contemplada
não devem providenciar nova inscrição.
1.3
As ofertas de Disciplinas Eletivas/PDCIs propostas neste edital para matrícula de
alunos de graduação foram disponibilizadas após a aprovação das disciplinas inscritas pelos
docentes da instituição, baseadas no edital nº 78 de 05 de dezembro de 2016 e informadas
no Anexo I deste edital.
1.4
A solicitação de matrícula em Disciplinas Eletivas/PDCIs se dará conforme ofertas de
Cursos de Graduação diversos, sendo voltada a todos os alunos de graduação que estejam
matriculados nesta Instituição no período citado no item 2.1 deste edital.
1.5
A solicitação de matrícula em Disciplinas Eletivas/PDCIs não é obrigatória, sendo de
livre escolha do aluno as disciplinas as quais pretende cursar, desde que observada a
compatibilidade de horários e ausência de colisão de disciplinas.
1.6
Conforme previsto no item 1.1.4 do Edital 78/2016, a Disciplina Eletiva e/ou PDCI
somente será confirmada se, após o período de inscrições pelos alunos, atingirem o número
mínimo de 10 (dez) alunos matriculados por turma. As disciplinas que não atingirem este
número serão canceladas automaticamente.

2-

DA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA

2.1
A solicitação de matrícula ocorrerá presencialmente, das 09:00 às 19:00h, nos dias
22 e 24 de fevereiro de 2017, na Secretaria do DERCA.
2.2
O aluno poderá solicitar matrícula em 02 (duas) Disciplinas Eletivas/PDCIs que
deseja cursar e deverá definir a prioridade de interesse.
2.3
Haverá limite de 02 (duas) Disciplinas Eletivas/PDCIs a ser solicitado pelo aluno,
porém a análise para o preenchimento das vagas e posterior confirmação de matrícula
levará em consideração a ordem de inscrição do aluno, o número de vagas disponíveis, a
colisão de horários com disciplinas obrigatórias do curso do aluno e o atendimento aos prérequisitos definidos no Anexo I deste edital.
2.4
Alunos regulares que, durante o período definido no item 2.1 deste edital, se
encontrarem em situação de Mobilidade Acadêmica, estarão impedidos de solicitar a
matrícula em Disciplinas Eletivas/PDCIs, mesmo no caso de alunos com retorno da
mobilidade previstos para ocorrer antes do início das aulas ou na primeira semana de aulas.
2.5
Alunos ingressantes pelo SISU em 2017 e que estiverem matriculados em cursos de
graduação também poderão realizar a solicitação de matrícula em Disciplinas
Eletivas/PDCIs via Secretaria do DERCA.

3-

DO RESULTADO

3.1
O resultado final será publicado no sítio institucional da Universidade em
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/atividades-complementares/disciplinas-eletivas-e-pdcis
até o dia 06 de março de 2017.

4-

DO CANCELAMENTO DE MATRÍCULA

4.1

O cancelamento de matrícula em Disciplinas Eletivas/PDCIs poderá ser concedido ao

aluno, desde que seja realizada solicitação formal, na data de 07 de março de 2017, via
processo aberto no Protocolo desta Universidade. Processos abertos fora deste período não
terão validade e serão indeferidos automaticamente. Caso o aluno não frequente as aulas
reprovará por frequência.

5-

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO ACADÊMICA

5.1
O processo de avaliação das Disciplinas Eletivas e PDCIs será realizado conforme o
disposto no Art 5º Inciso VI da Norma Operacional 01/2014 da PROGRAD
(http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/normaoperacional01-2014.pdf), sendo que o

registro de frequência e lançamento de notas de alunos matriculados é de responsabilidade
exclusiva do docente regente da disciplina, exclusivamente pelo Portal do Professor.

6-

CRONOGRAMA

Eventos
Divulgação do edital
Período para solicitação de matrícula*
Resultado Final
Período para cancelamento de matrícula

Prazos
21/02/2017
22 e 24/02/2017
06/03/2017
07/03/2017

*No dia 23/02/2017 o DERCA funcionará apenas para atendimento das Matrículas dos Calouros – SiSU
2017/1 - 1º Chamamento da Lista de Espera.

7-

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1
As aulas já terão iniciado na primeira semana letiva do ano de 2017, de acordo com
o plano de ensino de cada disciplina, conforme informado no anexo I deste edital e o aluno
estará apto a entrar em aula a partir de 06/03/2017.
7.2
É vedado ao estudante comparecer às aulas de qualquer Disciplina Eletiva/PDCIs
na qual não esteja formalmente matriculado pelo DERCA.
7.3.
É vedado ao professor regente permitir o acesso em sala de aula de aluno (s) não
matriculado (s) formalmente pelo DERCA, mesmo no caso de disciplinas que apresentarem
vagas não preenchidas em sua totalidade e/ou alunos ausentes após o início das aulas.
7.4
Dúvidas em relação a este edital deverão ser encaminhadas ao e-mail
eletivapdci@ufcspa.edu.br e pelo telefone (51) 3303-8731, durante o período mencionado
no item 2.1 deste edital.
7.5
Casos omissos e não mencionados neste edital serão analisados pela Pró-Reitoria
de Graduação da UFCSPA.

Maria Terezinha Antunes
Pró-Reitora de Graduação

ANEXO I
Relação de Disciplinas Eletivas e PDCIs ofertadas para 2017/01
ELETIVA

PERÍODO

Cinema, Ética e Saúde:
Feminismos

Ana Carolina Da Costa e
Fonseca

24/02/2017 até
16/06/2017

Sexta-feira, das Todas as séries de todos os cursos
15:00 às 18:00

Não há.

Conjugalidade e
Violência

Mariana Gonçalves Boeckel

01/03/2017 até
07/06/2017

Quarta-feira, das Psicologia (2ª, 3ª, 4ª, 5ª séries)
16:00 às 18:00

Não há.

23/02/2017 até
06/07/2017

Quinta-feira, das Todas as séries de todos os cursos
11:00 às 12:30

Não há.

21/02/2017 até
06/06/2017

Terça-feira, das Todas as séries de todos os cursos
16:00 às 18:00

Não há

Luciana Boose Pinheiro
Contação de Histórias

Criação Literária I

Luciana Boose Pinheiro

Declaração de Óbito:
Preenchimento e Aspectos
Legais – EAD

Helena Terezinha Hubert Silva

23/02/2017 até
18/05/2017

Desenvolvimento Emocional na
Primeira Infância

Daniela Centenaro
Levandowski

20/02/2017 até
03/07/2017

Economia da Saúde

Monica Concha Amin

DIA E HORÁRIO

PÚBLICO-ALVO

PRÉ-REQUISITOS E

DOCENTE

EAD e Quinta-feira, Medicina (2ª, 3ª, 4ª séries)
das 18:30 às 22:30
(encontros
presenciais)
Segunda-feira, das Psicologia (2ª, 3ª, 4ª, 5ª séries)
17:00 às 18:30

23/02/2017 até

Quinta-feira, das

22/06/2017

13:00 às 15:00

Todas as séries de todos os cursos

OBSERVAÇÕES

VAGAS

20

3

16

2

Pré-Requisito: Ter sido aprovado na
disciplina de Medicina Legal.
Observação: Encontros presenciais:
02/03/2017 11/05/2017 18/05/2017
Pré-Requisito: Ter sido aprovado na
disciplina Psicologia do Desenvolvimento
I. Observação: As vagas deverão
preferencialmente ser preenchidas por
alunos integrantes do NEEDS (Núcleo de
Estudos em Psicologia do
Desenvolvimento).
Não há.

4

2

23

Estudos de Gênero:

Alexandre do Nascimento

21/02/2017 até

Terça-feira, das

Transexualidade

Almeida

04/07/2017

15:00 às 17:00

Ethics and Movies II (Seminar

Ana Carolina Da Costa e

22/02/2017 até

Quarta-feira, das

Offered in English)

Fonseca

31/05/2017

15:00 às 18:00

01/03/2017 até

Quarta-feira, 18:30

21/06/2017

às 20:00

Todas as séries de todos os cursos

Pré-Requisito: Ter realizado estudos
prévios sobre gênero e sexualidade; ter
disponibilidade de tempo para leituras
semanais.
Proficiência em língua inglesa compatível

14

com nível intermediário. A disciplina será
Todas as séries de todos os cursos

33

ministrada em inglês.
Não

haverá

aula

nos

dias

do

Cinepsiquiatria.
Geriatria Clínica

Eduardo Garcia

Medicina (3ª e 4ª série)

Não há

40

Observação: Desejável, mas não é
exigido, ter cursado disciplinas sobre
Gestão Financeira e
Orçamentaria I

Monica Concha Amin

24/02/2017 até

Sexta-feira, das

16/06/2017

14:00 às 16:00

Todas as séries de todos os cursos

empreendedorismo ou conhecer Plano
de negócios ou ter algum negócio /

16

empreendimento próximo ao seu
cotidiano.
Observação: 1) A disciplina será
ministrada predominantemente em língua
espanhola. 2) A aula do dia 23/02 será
Gramática Básica de Língua
Espanhola

Ana Rachel Salgado

23/02/2017 até

Quinta-feira, das

08/06/2017

10:00 às 12:00

uma atividade não presencial, em função
Todas as séries de todos os cursos

do período de férias da docente. A

23

atividade será disponibilizada no Moodle
e o monitor da disciplina estará à
disposição para resolver eventuais
dúvidas.

Instrumentos de Avaliação da
Linguagem Oral e Escrita

Caroline Tozzi Reppold

23/02/2017 até

Quinta-feira, das

27/04/2017

08:00 às 12:00

Todas as séries de todos os cursos

Não há.

10

Leitura e Interpretação em Língua
Espanhola I

Leitura e Interpretação Textual
em Língua Italiana I - TURMA A
Leitura e Interpretação Textual
em Língua Italiana I - TURMA B
Leitura e Interpretação Textual
em Língua Italiana II

Libras II

Manejo e cuidados com Animais
de Laboratório I
Manejo e cuidados com Animais
de

Laboratório II

Narrativa e Saúde

Ana Rachel Salgado

Ana Boff de Godoy

Ana Boff de Godoy

Ana Boff de Godoy

Augusto Schallenberger

Fernanda Bastos de Mello

Fernanda Bastos de Mello

Luciana Boose Pinheiro

Parentalidade: Conceituação,
Diversidade e
Intervenção

Luciana Suarez Grzybowski

21/02/2017 até

Terça-feira, das

06/06/2017

14:00 às 16:00

21/02/2017 até

Terça-feira, das

30/05/2017

10:00 às 12:00

22/02/2017 até

Quarta-feira, das

31/05/2017

16:00 às 18:00

23/02/2017 até

Quinta-feira, das

01/06/2017

08:00 às 10:00

22/02/2017 até

Todas as séries de todos os cursos

Observação: 1) A disciplina será
ministrada predominantemente em língua
espanhola. 2) A aula do dia 23/02 será
uma atividade não presencial, em função
do período de férias da docente. A
atividade será disponibilizada no Moodle
e o monitor da disciplina estará à
disposição para resolver eventuais
dúvidas.

29

Todas as séries de todos os cursos

Não há.

16

Todas as séries de todos os cursos

Não há.

14

Todas as séries de todos os cursos

Ter cursado a eletiva "Leitura e
Interpretação Textual em Língua Italiana
I" ou os níveis I e II, ao menos, do curso
de extensão em "Língua e Cultura
Italiana".

30

Ter cursado Libras I.

25

Não há.

13

Ter cursado
Manejo e cuidados com Animais de
Laboratório I.

20

Todas as séries de todos os cursos

Não há.

12

Psicologia (2ª, 3ª, 4ª e 5ª séries)

Não há.

10

Quarta-feira, das Todas as séries de todos os cursos

31/05/2017

10:00 às 12:00

22/02/2017 até

Quarta-feira, das

24/05/2017

16:00 às 18:00

23/02/2017 até

Quinta-feira, das

01/06/2017

16:00 às 18:00

20/02/2017 até

Segunda-feira, das

29/05/2017

16:00 às 18:00

24/02/2017 até

Sexta-feira, das

02/06/2017

15:00 às 17:00

Biomedicina (todas as séries);
Farmácia (todas as séries)

Biomedicina (2ª, 3ª e 4ª séries)

Prevenção e Intervenção em
Casos de Violência contra

Clarissa de Antoni

Crianças e Adolescentes
Princípios de Biologia e de
Sinalização Celular

Elizandra Braganhol

20/02/2017 até

Segunda-feira, das

19/06/2017

16:00 às 18:00

23/02/2017 até

Quinta-feira, das

01/06/2017

10:00 às 12:00

Reabilitação em Disfagias:

Maria Cristina de Almeida

20/02/2017 até

Segunda-feira, das

Aprofundando Conhecimentos

Freitas Cardoso

10/04/2017

10:00 às 12:00

07/03/2017 até

Terça-feira, das

27/06/2017

11:00 às 13:00

20/02/2017 até

Segunda-feira, das

03/07/2017

17:00 às 18:30

Revisão Sistemática e MetaAnálise
Saúde Mental e Trabalho

Técnicas Avançadas de Projeto
de Software - EAD

Manuel Augusto Pereira Vilela

Mayte Raya Amazarray

Juliana Silva Herbert

20/02/2017 até
09/06/2017

Psicologia (2ª, 3ª, 4ª e 5ª séries)

Biomedicina (2ª, 3ª e 4ª séries)
Farmácia (3ª, 4ª, 5ª e 6ª séries)
Biomedicina Noturno (2ª, 3ª, 4ª e 5ª séries)

Ter aprovação na disciplina de
Bioquímica.

10

Fonoaudiologia (3ª e 4ª séries)

Não há.

13

Todas as séries de todos os cursos

Não há.

3

Psicologia (3ª, 4ª, 5ª séries)

EAD e Segundafeira, das 08:00 às Informática Biomédica (1ª, 2ª e 3ª séries)
11:00

5

Não há.

Ter aprovação na
Mental e Instituições.

disciplina

Saúde

21

Pré-Requisito: Conhecimento teórico e
prático em programação de software, em
qualquer linguagem de programação.
Observação: A disciplina será ministrada
na modalidade EAD, com 4h teóricas,
16h práticas e 25h de atividades teóricopráticas. Todo o seu conteúdo será
trabalhado a partir de projetos de
desenvolvimento
de
software
desenvolvidos pelos alunos. Os projetos
poderão ser os desenvolvidos em outras
disciplinas obrigatórias, ou definidos por
motivação pessoal dos próprios alunos,
desde que contemplem os critérios
apresentados no início da disciplina. A
aula presencial será para a avaliação, no
final da disciplina, a ser marcada com os
alunos na semana que inicia no dia
05/06/2017.

10

Nutrição (todas as séries);
Medicina (1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries);
Enfermagem (todas as séries);
Tópicos Especiais em Economia

Monica Concha Amin

23/02/2017 até
08/06/2017

Quinta-feira, das Biomedicina (todas as séries);
16:00 às 17:30

Fonoaudiologia (todas as séries);

Não há.

28

Não há.

32

Não há

40

Farmácia (todas as séries);
Fisioterapia (todas as séries);
Gastronomia (todas as séries)

Toxicologia Ambiental

Vigilância na Saúde do
Trabalhador

Sandra Manoela Dias Macedo

Adriana Aparecida Paz

23/02/2017 até
09/06/2017

01/03/2017 até
31/05/2017

Quinta-feira e
Sexta-feira, das
17:00 às 18:30
Quarta-feira, das
14:00 às 16:00

Farmácia (todas as séries)
Toxicologia Analítica (todas as séries)
Biomedicina Noturno (todas as séries)

Todas as séries de todos os cursos

