Edital PROGRAD nº 49 de 01 de agosto 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 segundo 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 nos editais nºs 44 de 21 de maio de 2018 e 48
de 16 de julho de 2018 e informadas no anexo I 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 02 a 07 de
agosto de 2018 (das 14:00 de 02/08 às 23:59 de 07/08). 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 deseja 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 I 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 acessar 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 09 de
agosto de 2018.

4.
4.1

DO CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
O cancelamento de matrícula em Disciplinas Eletivas/PDCI’s poderá ser concedido ao
aluno se solicitado até o dia 28 de agosto de 2018.

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

7º

da

Norma

Operacional

02/2018

da

PROGRAD

(https://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/norma-operacional-02-2018.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
01/08/2018
02 a 07/08/2018
Até 09/08/2018
Até 28/08/2018

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os Planos de Ensino das disciplinas Eletivas/PDCI´s foram elaborados com a previsão
de início das aulas a partir da primeira semana letiva (01 de agosto de 2018), contudo,
devido à necessidade de ajustes decorrentes do período de paralisação ocorrido no
final do mês de maio de 2018 e posteriores readequações no calendário acadêmico,–
para as disciplinas dispostas no anexo I deste edital – as aulas iniciarão a partir de
13 de agosto de 2018, podendo ocorrer atividades em EAD ou avanço no
cronograma previsto no Plano de Ensino de cada disciplina.

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

ELETIVA

PROPONENTE E
RESPONSÁVEL

PERÍODO*

DIA E HORÁRIO

PÚBLICO-

PRÉ-REQUISITOS E

ALVO (Cursos)

OBSERVAÇÕES

VAGAS

Pré-Requisito:

Análise Comportamental
aplicada à Clínica – 24hs

Não há pré-requisito

14/08/2018
Janaina Thais Barbosa Pacheco

até

Sextas, das 14 às 16h Psicologia

06/011/2018

Observação: O aluno deve ter
conhecimento dos princípios

15

básicos da análise do
comportamento

Análises Toxicológicas –
60hs

Anatomia Cabeça e
Pescoço- 60hs

Anatomia Funcional dos
Nervos Cranianos – 30 hs

01/08/2018
Tiago Franco de Oliveira

até
12/12/2018
06/08/2018

Manoel Brandes Nazer

até
17/12/2018
01/08/2018

Deivis de Campos

até
07/11/2018

06/08/2018
Anatomia Geral – 60hs

Manoel Brandes Nazer

até
17/12/2018

A partir da 2ª série dos cursos de
Quartas, das 14:00 às
17:00

Biomedicina Diurno, Biomedicina
Noturno, Farmácia e Química

Não há

30

Não há

10

Não há

20

Não há

20

Medicinal
Segundas, das 09:30 às A partir da 1ª série do curso de
12:30

Fonoaudiologia
A partir da 2ª série dos cursos de

Terças, das 08:00 às
10:00

Biomedicina Diurno, Biomedicina
Noturno Fonoaudiologia, Fisioterapia e
Medicina.
A partir da 1ª série dos cursos de

Segundas, das 13:00 às Biomedicina Diurno, Biomedicina
16:00

Noturno, Enfermagem, Farmácia,
Nutrição

As formações discursivas
sobre a loucura – 30 hs

14/08/2018
Ana Boff de Godoy

até
11/12/2018

Terças, das 17:00 às
18:30

Todas as séries de todos os cursos

Não há

30

Não há

50

A partir da 2ª série dos cursos de
Biomedicina Diurno;
Aspectos Forenses da
Toxicologia – 30hs

Sandra Manoela Dias Macedo

03/08/2018

Terças, das 17:00 às

até

18:30

14/12/2018

Biomedicina Noturno;
Farmácia;
Química Medicinal e
Toxicologia analítica.

Pré-requisitos: Não há

Biofísica do Equilíbrio ÁcidoBásico – 30hs

01/08/2018
Gisele Branchini

até
14/11/2018

Observações:
Quartas, das 15:00 às
17:00

Todas as séries de todos os cursos

Preferencialmente, o aluno deve
ter cursado a disciplina de

20

Biofísica ou Fisiologia no seu
curso

Cinema e linguagem:
narrativa da liberdade- 40hs

02/08/2018
Letícia Pacheco Ribas

até
13/12/2018

Quintas; 12:00 às 13h00 Todas as séries de todos os cursos

Não há

40

Clássicos do Cinema
Francês e Italiano- 30hs
Contação de Histórias –
45hs
Criação Literária 2 – a
escrita poética – 50hs
Direitos Humanos e Saúde –
TURMA A– 30hs
Direitos Humanos e Saúde –
TURMA B– 30hs

03/08/2018
Rodrigo de Oliveira Lemos

26/10/2018
06/08/2018
Luciana Boose Pinheiro

até
17/12/2018
02/08/2018

Luciana Boose Pinheiro

até
08/11/2018
05/10/2018

Paulo Gilberto Cogo Leivas

até
07/12/2018
09/08/2018

Paulo Gilberto Cogo Leivas

até
11/10/2018

Ethics and Movies III:
(Seminar offered in English) –

até

06/08/2018
Ana Luiza Pires de Freitas

30hs

até
22/10/2018

Sextas, das 17:00 às
20:00

Segundas, das 17:00 às
18:30

Quintas, das 10:00 às
12:00

Sextas, das 15:00 às
18:00

Quintas, das 09:00 às
12:00

Todas as séries de todos os cursos

Não há

30

Todas as séries de todos os cursos

Não há

25

Todas as séries de todos os cursos

Não há

15

Todas as séries de todos os cursos

Não há

30

Todas as séries de todos os cursos

Não há

30

Pré-requisito: Proficiência na
Segundas, das 15:30 às
18:30

Todas as séries de todos os cursos

língua compatível com nível
intermediário. Observação: A

25

disciplina será ministrada em
inglês.

Escritores ou profissionais da
Saúde? – 50hs

Gastronomia aplicada à
nutrição infantil – 30hs

06/08/2018
Luciana Boose Pinheiro

até
12/11/2018
06/08/2018

Simone Morelo Dal Bosco

até
08/10/2018

Segundas, das 15:00 às
17:00

Todas as séries de todos os cursos

Segundas, das 14:00 às

Nutrição

17:00

(a partir da 3ª série)

Não há

15

Não há

14

Gerenciamento de Resíduos–
45hs

02/08/2018
Tiago Franco de Oliveira

até
13/12/2018

Quintas, das 16:00 às
18:15

A partir da 2ª série dos cursos de
Biomedicina Diurno, Biomedicina

Não há

30

Noturno e Farmácia
Pré-requisitos: Disponibilidade
de tempo para realização de
leituras semanais.

Gênero, Sexualidade e
Saúde– 30hs

Alexandre do Nascimento
Almeida

02/08/2018
até
13/12/2018

Quintas, das 17:00 às
18:30

Observações: A disciplina
Todas as séries de todos os cursos

ocorre em caráter de seminário

25

para discussão das leituras
obrigatórias indicadas, as quais
devem ser realizadas antes das
aulas presenciais.

Hotelaria Hospitalar – TURMA
A – 30 hs
Hotelaria Hospitalar – TURMA
B – 30 hs

Inclusão e Acessibilidade – 30
hs

Introdução à acupuntura – 30
hs

15/08/2018
Cláudia de Souza Libânio

até
19/09/2018
15/08/2018

Cláudia de Souza Libânio

até
14/11/2018
16/08/2018

Claudia de Souza Libânio

até
13/09/2018
14/08/2018

Sandrine Comparsi Wagner

até
20/11/2018

Quartas, das 09:00 às
12:00

Quartas, das 17:00 às
18:30

Quintas, das 09:00 às
12:00

Terças, das 08:00 às
10:00

Todas as séries de todos os cursos

Não há

20

Todas as séries de todos os cursos

Não há

20

Todas as séries de todos os cursos

Não há

40

Não há

30

A partir da 3ª série dos cursos de
Biomedicina Diurno, Enfermagem,
Farmácia e Fisioterapia.

Leitura e Interpretação em
Língua Espanhola II –

06/08/2018
Ana Rachel Salgado

até

TURMA A – 30hs

19/11/2018

Leitura e Interpretação em

02/08/2018

Língua Espanhola II –

Ana Rachel Salgado

até

TURMA B – 30hs

13/12/2018

Leitura e Interpretação

02/08/2018

Textual em língua francesa I –

Rodrigo de Oliveira Lemos

30hs

até
22/11/2018

Observação: A disciplina é
Segundas, das 08:00 às A partir da 2ª série de todos os cursos ofertada aos alunos do curso de
10:00

(com exceção de gestão em saúde) Enfermagem neste horário como

30

optativa obrigatória.
Observação: A disciplina é
Quintas, das 18:00 às
20:45

A partir da 2ª série de todos os cursos ofertada aos alunos do curso de
(com exceção de enfermagem)

Gestão em Saúde neste horário

30

como optativa obrigatória
Quintas, das 19:30 às
21:30

Todas as séries de todos os cursos

Não há

30

A partir da 3ª série dos cursos de
Metodologia científica
aplicada às análises

02/08/2018
Tiago Franco de Oliveira

toxicológicas– 45hs

até
13/12/2018

Quintas, das 13:30 às
15:45

Biomedicina Noturno; Química

Ter cursado as disciplinas de

Medicinal e Toxicologia Analítca -

Coleta e Preparo de Amostras ou

a partir da 4a série dos cursos de

Análises Toxicológicas.

25

Biomedicina Diurno e a partir da 5a
série do curso de Farmácia
02/08/2018
Metrologia –30 hs

Sheila Bünecker Lecke

até
13/12/2018

Molecular Techniques applied
to cytological specimens – 26
hs

15/08/2018
Pedro Bandeira Aleixo

até
07/11/2018

A partir da 2a série dos cursos de
Quintas, das 20:00 às

Biomedicina Diurno, Biomedicina

21:40

Noturno e Química Medicinal e a partir

Não há

20

da 3a série do curso de Farmácia
Quartas, das 11:00 às

A partir da 3a série do curso de

Ter completado a 1ª e 2ª série do

13:00

Biomedicina Diurno

curso

16

Nutrição clínica baseada em
evidências – 30 hs

10/08/2018
Flávia Moraes Bandeira

até
19/10/2018

Sextas, das 13:00 às

A partir da 3a série do Curso de

16:00

Nutrição

Não há

30

Pré-requisitos: Não há
02/08/2018
Psicobiologia – 30 hs

Alcyr Alves de Oliveira Júnior

até
22/11/2018

Quintas, das 16:00 às
18:00

A partir da 2a série dos cursos de

Observações: Preferível que os

Biomedicina Diurno, Biomedicina

alunos tenham os conhecimentos

Noturno, Medicina e Psicologia

30

fundamentais sobre
neuroanatomia e neurofisiologia

Princípios e aplicações da
Imagenologia para a

16/08/2018
Sandrine Comparsi Wagner

até

Biomedicina – 30 hs

29/11/2018

Renascença e Belle Époque

15/08/2018

nas Culturas Italiana e

Rodrigo de Oliveira Lemos

Francesa – 30 hs
Seminários em Genética
Clínica II– 15hs

até
12/12/2018
08/08/2018

Rafael Fabiano Machado Rosa

até
31/10/2018

Quintas, das 10:00 às
12:00

Quartas, das 17:00 às
18:30

Quartas, das 12:00 às
14:00

A partir da 3a série do curso de
Biomedicina Diurno e a partir da 4a
série do curso de Biomedicina Noturno

in medical contexts: it´s not

06/08/2018
Ana Luiza Pires de Freitas

only what you say, it´s also –

até
26/11/2018

Talks in Clinical Lab - 30hs

Helena Schirmer

até
14/12/2018

30

Não há

30

Todas as series de todos os cursos

Não há

18

Os participantes devem se autoSegundas, das 12:15 às

A partir da 2ª série do Curso de

declarar fluentes o suficiente

13:45

Medicina

para participar de discussões e

16

tarefas em inglês

18hs
03/08/2018

das Radiações

Todas as series de todos os cursos

Strategies for oral
communication improvement

Ter cursado a disciplina de Física

Sextas, das 12:00 às
13:00

A partir da 2ª série dos cursos de
Medicina; Biomedicina; Biomedicina
Noturno e Farmácia.

Conhecimentos Básicos em
Língua Inglesa.

35

Tópicos Elementares em
Neurologia – 30 hs

05/08/2018
Marlise de Castro Ribeiro

30/11/2018

Tópicos Especiais em Análise
Instrumental aplicada aos

até

01/08/2018
Vivian Caetano Bochi

até

alimentos – TURMA A – 34 hs

18/12/2018

Tópicos Especiais em Análise

01/08/2018

Instrumental aplicada aos
alimentos – TURMA B – 34 hs

Vivian Caetano Bochi

até
18/12/2018

A partir da 3ª série do curso de
Segundas, das 17:00 às

Medicina e a partir da 4ª série dos

18:30

cursos de Nutrição, Fonoaudiologia,

Não há

50

Não há

60

Não há

60

Fisioterapia e Psicologia.
A partir da 2ª série dos cursos de
Quartas, das 14:00 às

Biomedicina Diurno, Farmácia,

15:30

Nutrição, Química Medicinal e
Tecnologia em Alimentos
A partir da 2ª série dos cursos de

Quartas, das 16:00 às

Biomedicina Noturno, Farmácia,

17:30

Nutrição, Química Medicinal e
Tecnologia em Alimentos

PDCI

PROPONENTE E
RESPONSÁVEL

PERÍODO

01/08/2018
A Roda da Vida – 30 hs

Luciana Boose Pinheiro

até
14/11/2018

Alimentos e cultura hispanoamericana: tópicos especiais

03/08/2018
Poliana Deyse Gurak

até

– 30 hs

16/11/2018

Aspectos Multidisciplinares

06/08/2018

do Câncer do Colo Uterino –

Claudia Giuliano Bica

30 hs

até
29/08/2018

DIA E HORÁRIO

Quartas, das 17:00 às
18:30

Sextas, das 16:00 às
18:00

Segundas, das 15:00 às
17:00

PÚBLICO-

PRÉ-REQUISITOS

VAGAS

Todas as séries de todos os cursos

Não há

20

Todas as séries de todos os cursos

Não há

20

Todas as séries de todos os cursos

Não há

30

Não há

24

Todas as series de todos os cursos

Não há

20

Todas as series de todos os cursos

Não há

20

ALVO

A partir da 2ª série dos cursos de
14/08/2018
Gerontologia – 60hs

Maria Cristina Werlang

até
18/12/2018

Nutrição, Medicina, Enfermagem,
Terças, das 15h30 às

Psicologia, Farmácia, Fisioterapia,

18h30

Biomedicina Noturno e Gestão em
Saúde e a partir da 3ª série dos cursos
de Enfermagem e Fonoaudiologia

Saúde e Segurança do
Trabalho na Produção de

07/08/2018
Cheila Minéia Daniel de Paula

até

Alimentos – 30hs

11/12/2018

Tendências e inovações em

01/08/2018

alimentos e alimentação – 30
hs

Poliana Deyse Gurak

até
07/11/2018

Terças, das 16:00 às
18:00

Quartas, das 16:00 às
18:00

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: __________________________________________________

