-ANEXO I RETIFICADO PELO EDITAL PROGRAD Nº 18, DE 20/02/2018Edital PROGRAD nº 12 de 01 de fevereiro de 2018
A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre (UFCSPA), no uso de suas atribuições, torna público que estarão abertas as
matrículas em Disciplinas Eletivas e PDCI’s para o primeiro semestre letivo de 2018 para
alunos regularmente matriculados em Cursos de Graduação da UFCSPA, conforme normas
definidas neste edital.

1.

DA OFERTA DE DISCIPLINAS ELETIVAS E PDCI´S

1.1 As ofertas de Disciplinas Eletivas/PDCI´s 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 49 de 13 de novembro de 2017 e
informadas no anexo 1 deste edital.
1.2 A solicitação de matrícula em Disciplinas Eletivas/PDCI´s se dará conforme ofertas de
Cursos de Graduação diversos, sendo voltada a todos os alunos de graduação que
estejam regularmente matriculados nesta Instituição no período citado no item 2.1 deste
edital.
1.3 A solicitação de matrícula em Disciplinas Eletivas/PDCI’s não é obrigatória, sendo de
livre escolha do aluno as disciplinas as quais pretende cursar, desde que observada a
compatibilidade de horários.
2.

DA SOLICITAÇÃO E EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA

2.1 A solicitação e efetivação de matrícula se dará por meio do acesso ao Portal do Aluno
em http://portalaluno.ufcspa.edu.br/aluno/login.action?error= no período de 21 e 22 de
fevereiro de 2018 (das 00:01 de 21/02 às 23:59 de 22/02). O aluno informará o login
(nº de matrícula) e senha pessoal para ter acesso ao rol de disciplinas ofertadas.
2.2 Ao acessar o Portal, o aluno poderá solicitar matrícula nas disciplinas Eletivas/PDCI’s
que deseje cursar e definir a prioridade de interesse em cada disciplina. Não há limite
de disciplinas a serem solicitadas, bem como não há limite de disciplinas nas quais o
aluno poderá ter matrícula efetivada caso preencha os requisitos necessários.
2.3 Durante o período informado no item 2.1 deste edital, todos os dias a partir das 18:00, o
sistema entrará em processamento e analisará todas as solicitações efetuadas até o

presente momento. Sendo assim, recomenda-se ao aluno que verifique, após o fim de
cada processamento, se suas disciplinas solicitadas foram aceitas. Em caso positivo,
constará ao lado da disciplina escolhida “aceita/matriculada”. Em Caso negativo,
constará ao lado da disciplina escolhida “rejeitada”.
2.4 Durante o período informado no item 2.1 deste edital, o aluno poderá alterar a ordem de
prioridade de matrícula, substituir e cancelar as disciplinas selecionadas (apenas
aquelas que ainda não tiverem sido aceitas/matriculadas).
2.5 Todas as disciplinas solicitadas que forem aceitas/matriculadas NÃO PODERÃO SER
CANCELADAS VIA PORTAL. Caso o aluno deseje cancelar alguma disciplina nesta
situação, deverá proceder conforme o item 4 deste edital.
2.6 Encerrado o período informado no item 2.1 deste edital, o aluno não poderá mais
realizar qualquer tipo de alteração ou cancelamento da solicitação de matrícula, e o
sistema fará o processamento final das solicitações efetuadas.
2.7 As vagas disponíveis nas disciplinas serão preenchidas por ordem de solicitação e
levarão em conta o preenchimento de pré-requisitos. Desta forma, a análise para o
preenchimento das vagas e posterior confirmação de matrícula levará em consideração
o dia e horário em que o estudante acessou o Portal do Aluno, o número de vagas
disponíveis, a colisão de horários com disciplinas obrigatórias do curso do aluno e o
atendimento aos pré-requisitos definidos no Anexo 1 deste edital.
2.8 Alunos regulares que, durante o período definido no item 2.1 deste edital, se
encontrarem em situação de Mobilidade Acadêmica, estarão impedidos de acessarem o
Portal do Aluno para solicitação de matrícula em Disciplinas Eletivas/PDCI’s, mesmo no
caso de alunos com retorno da mobilidade previstos para ocorrer antes do início das
aulas ou na primeira semana de aulas.
3.

DO RESULTADO

3.1 O resultado final será publicado no sítio institucional da Universidade em
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/disciplinas-eletivas-e-pdcis até o final do dia 23 de
fevereiro de 2018.

4.
4.1

DO CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
O cancelamento de matrícula em Disciplinas Eletivas/PDCI’s poderá ser concedido ao
aluno, desde que seja realizada solicitação no período de até 15 dias corridos
contando a partir do primeiro dia das aulas da disciplina cujo cancelamento é
solicitado.

4.2

Para solicitar o cancelamento de matrícula, o aluno deverá preencher um formulário
específico para tal (anexo II deste Edital), que estará disponível no sítio da UFCSPA
para download, no endereço http://www.ufcspa.edu.br/index.php/disciplinas-eletivas-epdcis. Após o preenchimento, o formulário deverá ser enviado em formato PDF para o
e-mail eletivapdci@ufcspa.edu.br dentro do prazo estipulado no item 4.1.

4.3

Solicitações recebidas fora do prazo estipulado não terão validade e serão indeferidas
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 PDCI’s 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

7.

7.1

Prazos
01/02/2018
21 e 22/02/2018
23/02/2018
De acordo com o subitem 4.1

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As aulas iniciarão entre os dias 26 de fevereiro e 16 de março de 2018, de acordo
com o plano de ensino de cada disciplina, conforme informado no anexo I deste edital.

7.2

É vedado ao estudante comparecer às aulas de qualquer Disciplina Eletiva/PDCI’s na
qual não esteja formalmente matriculado VIA PORTAL DO ALUNO.

7.3

É vedado ao professor regente permitir o acesso em sala de aula de aluno(s) não
matriculado(s) formalmente, 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. Dificuldades de acesso
no Portal do Aluno deverão ser encaminhadas para o e-mail aluno@ufcspa.edu.br
(informando o número de matrícula) e pelo telefone (51) 3303-8748, 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.

Márcia Rosa da Costa
Pró-Reitora de Graduação

-ANEXO I RETIFICADO PELO EDITAL PROGRAD Nº 18, DE 20/02/2018-

Relação de Disciplinas Eletivas e PDCIs ofertadas para 2018/1
ELETIVA

PROPONENTE E
RESPONSÁVEL

Aprendendo a Ver: Arte
Francesa e Renascentista

PERÍODO

28/02/2018
Rodrigo de Oliveira Lemos

– 20hs

até
02/05/2018

PÚBLICO-

PRÉ-REQUISITOS E

ALVO

OBSERVAÇÕES

Todas as séries de todos os cursos

Não há

20

Não há

45

As aulas serão bissemanais.

35

DIA E HORÁRIO

Quartas, das 20:00 às
22:00

VAGAS

Biomedicina;
Aspectos Forenses da
Toxicologia – 30hs

Sandra Manoela Dias Macedo

27/02/2018

Terças, das 17:00 às

até

18:30

10/07/2018

Aspectos Toxicológicos do
Doping no Esporte – 30hs

Avaliação de Serviços de
Saúde – 30hs

02/03/2018
Tiago Franco de Oliveira

até
06/07/2018

Farmácia;
Toxicologia analítica
(todas as séries)
Biomedicina Noturno;

Sextas, das 14:00 às
17:00

Farmácia;
Toxicologia analítica
(todas as séries)

Mônica Maria Celestina de

01/03/2018

Quintas, das 21:00 às

Oliveira

até

22:30

12/07/2018

Biomedicina Noturno;

Enfermagem (a partir da 2ª série);
Farmácia (a partir da 2ª série)

Será posteriormente ofertada aos
alunos da gestão em saúde
como optativa

10

Coleta e Preparo de
Amostras – 30hs

26/02/2018
Tiago Franco de Oliveira

09/07/2018

Como e Por Que Ler os
Clássicos: A Divina
Comédia e Dom Quixote –

28/02/2018
Ana Boff de Godoy

Ambiente Hospitalar

até
02/05/2018

30hs
Contação de Histórias em

até

26/02/2018
Luciana Boose Pinheiro

até
02/07/2018
01/03/2018

Criação Literária

Luciana Boose Pinheiro

até
12/07/2018

Biomedicina;
Segundas, das 17:00 às Biomedicina Noturno;
18:30

Farmácia;

Não há

35

(todas as séries)

Quartas, das 14:00 às
17:00

Segundas, das 17:00 às
18:30

Quintas, das 11:00 às
12:30

A disciplina será ministrada em
Todas as séries de todos os cursos

parceria com a professora Ana

30

Rachel Salgado.

Todas as séries de todos os cursos

Não há

25

Todas as séries de todos os cursos

Não há

15

PRÉ-REQUISITO:
Ter cursado a disciplina de
Medicina Legal.
OBSERVAÇÕES: Encontros
presenciais (NA SALA 104, DAS
Declaração de Óbito:
Preenchimento e Aspectos
Legais – EAD – 48hs

28/02/2018 EAD e Quartas, das 18:30
Helena Terezinha Hubert Silva

até

às 22:30 (Ocorrerão 4

27/06/2018

encontros presenciais)

Medicina
(a partir da 2ª série)

18:30 ÀS 22:30):
1) 28/02 – PRESENÇA
OBRIGATÓRIA
2) 18/04 – Tirando dúvidas
3) 20/06 – PRESENÇA
OBRIGATÓRIA - Avaliação
4) 27/06 - PRESENÇA
OBRIGATÓRIA - Exame

15

Direitos Humanos e Saúde –
30hs
Disfagias Orofaríngeas:
Avaliação e Manejo Clínico
– 45hs

02/03/2018
Paulo Gilberto Cogo Leivas

até
11/05/2018

Maria Cristina de Almeida Freitas
Cardoso

26/02/2018
até
28/05/2018

Sextas, das 15:00 às
18:00

Todas as series de todos os cursos

Segundas, das 09:00 às

Fonoaudiologia

12:00

(todas as series)

Não há

40

Ter aprovação na disciplina
morfofisiologia do sistema

40

estomatomatico
PRÉ-REQUISITO:
Ter realizado estudos prévios

Estudos de Gênero:
Transexualidade – 30hs

Alexandre do Nascimento

28/02/2018at

Quartas, das 17:00 às

Almeida

é 11/07/2018

18:30

sobre gênero e sexualidade; ter
Todas as séries de todos os cursos

disponibilidade de tempo para

20

leituras semanais.
Recomenda-se familiaridade com
a temática de gênero.

Ethics and Movies: on
“Justice” by Michael Sandel

Ana Carolina Da Costa e

(Seminar offered in English)

Fonseca

– 30hs

Fazendo “Arte” com a
Micologia – 30hs

27/02/2018
até
12/06/2018

Terças, das 16:00 às
18:00

Proficiência na língua compatível
Todas as séries de todos os cursos

com nível intermediário.

40

Observação: A disciplina será
ministrada em inglês.

02/03/2018
Helena Schirmer

até
08/06/2018

Sextas, das 13:00 às
15:00

Nutrição;

Ter cursado as disciplinas de

Medicina;

Parasitologia e Micologia ou

Biomedicina;

Micologia dos cursos citados. A

Fisioterapia

disciplina tem como proposta

(todas as series dos cursos acima);
Enfermagem;
Biomedicina Noturno

trabalhar com assuntos da
micologia de forma dinâmica e
criativa. O aluno deve ter

(a partir da 2ª serie dos cursos acima); iniciativa e gostar de desenvolver
Farmácia (a partir da 3ª serie)

a criatividade.

30

28/02/2018
Geriatria Clínica – 36hs

Eduardo Garcia

até
20/06/2018
28/02/2018

Gestão de Projetos – 30hs

Marcelo Schenk de Azambuja

até
06/06/2018

Gramática Básica de Língua
Espanhola – 30hs

27/02/2018
Ana Rachel Salgado

até
12/06/2018
02/03/2018

Inovação em Saúde – 30hs

Mariana Dewes

até
08/06/2018

Leitura e Interpretação em
Língua Espanhola I –

01/03/2018
Ana Rachel Salgado

TURMA A – 30hs

12/07/2018

Leitura e Interpretação em
Língua Espanhola I –

até

26/02/2018
Ana Rachel Salgado

até

TURMA B – 30hs

18/06/2018

Leitura e Interpretação

27/02/2018

Textual em Língua Italiana I
– 30hs

Ana Boff de Godoy

até
05/06/2018

Quartas, das 18:30 às

Medicina

20:00

(a partir da 3ª série)

Quartas, das 15:00 às
17:00

Terças, das 10:00 às
12:00

A disciplina será ministrada no
Anfiteatro do Pavilhão Pereira

40

Filho na Santa Casa.

Todas as séries de todos os cursos

Não há

20

Todas as séries de todos os cursos

Não há

40

Observação: Esta disciplina faz
Sextas, das 15:00 às

Todas as séries de todos os cursos

parte do currículo de disciplinas

17:00

(com exceção de gestão em saúde)

obrigatórias do curso de Gestão

30

em Saúde.
Quintas, das 21:00 às

Todas as séries de todos os cursos

22:30

(com exceção de gestão em saúde)

Segundas, das 08:00 às

Todas as séries de todos os cursos

10:00

(com exceção de enfermagem)

Terças, das 10:00 às
12:00

Todas as séries de todos os cursos

Será posteriormente ofertada aos
alunos da Gestão em Saúde

40

como optativa
Será posteriormente ofertada aos
alunos da Enfermagem como

40

optativa

Não há

30

Ter sido aprovado, a qualquer
Leitura e Interpretação
Textual em Língua Italiana II

02/03/2018
Ana Boff de Godoy

– 30hs

até
08/06/2018

tempo, na eletiva
Sextas, das 10:00 às
12:00

Todas as séries de todos os cursos

Leitura e Interpretação Textual
em Língua Italiana I OU no curso

30

de extensão Língua e Cultura
Italiana I.

Manejo e Cuidados com
Animais de Laboratório I –

28/02/2018
Fernanda Bastos de Mello

até

30hs

06/06/2018

Manejo e Cuidados com

01/03/2018

Animais de

Laboratório

até

II – 30hs

14/06/2018

Renascença e Belle Époque

02/03/2018

nas Culturas Italiana e

Rodrigo de Oliveira Lemos

Francesa – 20hs
Saúde Mental e Trabalho –
30hs

até
11/05/2018
26/02/2018

Mayte Raya Amazarray

até
09/07/2018

Biomedicina (a partir da 2ª série);
Quartas, das 16:00 às
18:00

Farmácia (a partir da 3ª serie);
Biomedicina Noturno (a partir da 2ª

Não há

30

série)

Biomedicina (a partir da 2ª série);
Quintas, das 16:00 às
18:00

Farmácia (a partir da 3ª serie);
Biomedicina Noturno (a partir da 2ª
série)

Sextas, das 16:00 às
18:00

Segundas, das 17:00 às
18:30

Todas as series de todos os cursos

Psicologia (3ª, 4ª, 5ª séries)

Ter aprovação em
Manejo e Cuidados com Animais

20

de Laboratório I.

Não há

Ter aprovação na disciplina
Saúde Mental e Instituições.

20

20

Seminários em Genética
Clínica – 15hs

28/02/2018
Paulo Ricardo Gazzola Zen

até
23/05/2018

Quartas, das 12:00 às
14:00

Todas as series de todos os cursos

Não há

18

Medicina;
Talks in Clinical Lab – EAD 30hs

02/03/2018
Helena Schirmer

até
13/07/2018

Sextas, das 12:00 às
13:00

Biomedicina;
Biomedicina Noturno;
Farmácia

Conhecimentos Básicos em
Língua Inglesa.

30

(todas as series dos cursos listados)
Disciplina com 70% da carga
Tópicos Especiais em
Economia (EAD) – 30hs

27/02/2018
Monica Concha Amin

até
13/06/2018

EAD e Terças, das 13:00
às 15:00

horária em EAD. Ocorrerão cinco
Todas as series de todos os cursos

aulas presenciais, nos dias

30

06/03, 27/03, 17/04, 08/05 e
05/06.

Tópicos Especiais em
Economia I (PRESENCIAL)

02/03/2018
Monica Concha Amin

– 24hs
Violências e Conjugalidade
– 30hs

até
18/05/2018
07/03/2018

Clarissa de Antoni

até
13/06/2018

Sextas, das 14:00 às
16:00

Quarta-feira, das 15:00 às
17:00

Todas as series de todos os cursos

Psicologia (2ª, 3ª, 4ª, 5ª séries)

Não há

25

Não há

15

PDCI

PROPONENTE E
RESPONSÁVEL

PERÍODO

DIA E HORÁRIO

PÚBLICOALVO

PRÉ-REQUISITOS

VAGAS

Não há

50

Medicina (a partir da 1ª série);
Doação e Transplante de
Órgãos – 30hs

27/02/2018
Clotilde Druck Garcia

até
10/07/2018

Terças, das 17:00 às
18:00

Enfermagem (a partir da 1ª série);
Psicologia (a partir da 1ª série);
Biomedicina (a partir da 1ª serie);
Fisioterapia (a partir da 1ª série)

Nutrição (todas as séries);
Rotulagem de Alimentos –
30hs

01/03/2018
Letícia Sopeña Casarin

até
07/06/2018

Quinta-feira, das 16:00 às
18:00

Biomedicina (todas as séries);

Será posteriormente ofertada aos

Farmácia(todas as séries);

alunos da tecnologia em

Gastronomia (todas as séries);

alimentos como optativa

Biomedicina Noturno (todas as séries)

20

ANEXO II
FORMULÁRIO DE CANCELAMENTO

Porto Alegre, ______de_____________________________de 201__.

À
Pró-Reitora de Graduação
Profa. Márcia Rosa da Costa
Nesta Capital

Eu, _____________________________________________
do

curso

de

___________________________________,

___________________,

venho

requerer

o

aluno (a) do ____ ano
Nro

de

CANCELAMENTO

Matrícula
DA

DISCIPLINA_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Nestes termos,
Peço deferimento

Nome Completo: ___________________________________________
Endereço de e-mail: _________________________________________
Telefone: __________________________________________________

