UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
UCPEL INTERNACIONAL – MOBILIDADE ACADÊMICA E COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL

EDITAL Nº 65/2017
PRÉ-SELEÇÃO DE ALUNOS PARA ATIVIDADE COMPLEMENTAR ESPECÍFICA NA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - 2017/2

A Pró-Reitoria Acadêmica (PRAC) comunica a abertura do processo de pré-seleção aos
acadêmicos

do

curso

de

Medicina,

interessados

em

participar

de

atividades

complementares específicas na Universidade de Coimbra, situada na cidade de Coimbra /
Portugal, para o período 2017/2018.

A presente oportunidade visa especificamente o período de férias acadêmicas da
Universidade Católica de Pelotas (UCPel). Sendo assim, os candidatos devem estar cientes
de que as atividades deverão ser realizadas entre os dias 09 de Dezembro de 2017 e 01 de
Fevereiro de 2018 – de acordo com calendário acadêmico do curso de Medicina –
retornando em tempo hábil para o início do ano letivo.

O candidato poderá optar pelo período de duração das atividades, contanto que o período
esteja previsto entre as datas supracitadas. Não há determinação mínima de duração do
período das atividades.

Ademais, será de responsabilidade do candidato as despesas de passagens aéreas,
alimentação, acomodação, seguro saúde e demais dispêndios.

1. Requisitos para inscrição

1.1. Estar regularmente matriculado no curso de Medicina da Universidade Católica de
Pelotas;
1.2. ter idade mínima de 18 (dezoito anos);
1.3. ter concluído as disciplinas do primeiro ano do curso.

2. Documentação para inscrição

2.1. Histórico escolar completo;
2.2. comprovante de matrícula na UCPel;
2.3. declaração de autonomia financeira;
2.4. declaração de compromisso de retorno.

3. Modalidades de inscrição

3.1. Modalidade preferencial exclusiva: o aluno deve entregar a documentação exigida nos
guichês da Central de Atendimento, localizada na Rua Gonçalves Chaves, 373;
3.2. Os documentos referentes ao item 2.3 e 2.4 deverão ser impressos e entregues com
as devidas assinaturas;
3.3. A entrega dos documentos deverá ser feita, impreterivelmente, entre os dias 28 de
agosto de 2017 e 04 de setembro de 2017 das 09h15 as 19h no local supracitado no
item 3.1.

4. Número de vagas

4.1. Foram disponibilizadas quatro vagas pela Universidade de Coimbra para realização de
atividades vinculadas ao estudo observacional no âmbito médico. Estas vagas estão
sujeitas a disponibilidade de encaixe no cronograma de recepção da Faculdade de
Medicina, havendo a possibilidade de a instituição estrangeira diminuir as vagas
disponíveis;
4.2. Os candidatos devem estar cientes de que o presente edital se caracteriza como uma
pré-seleção. A Universidade de Coimbra se reserva o direito de análise e parecer da
candidatura do aluno.

5. Cronograma e prazos

ATIVIDADES
Início das Inscrições

DATA
28/08/2017
Das 09h15 as 19h

Término das Inscrições

04/09/2017
Das 09h15 as 19h

LOCAL
Central de Atendimento
Rua Gonçalves Chaves,
n° 373

Resultado da Avaliação

Entre os dias

Os candidatos serão

06/09/2017 e

informados via SAPU

08/09/2017

6. Da seleção dos candidatos

6.1 A seleção dos participantes será realizada em observância aos seguintes critérios e
procedimentos:
6.1.1 Análise do índice de aproveitamento por parte da coordenação do curso de
Medicina.
6.2 Em caso de empate os seguintes critérios serão observados:
6.2.1 Análise da carga horária já cursada;
6.2.2 Análise do desempenho no processo de seleção para ingresso na universidade.

7 . Certificação

7.1 O aluno poderá solicitar a análise do aproveitamento das atividades realizadas na
Universidade de Coimbra, estando o aproveitamento condicionado a análise e parecer
da coordenação do Curso de Medicina;
7.2 O aluno deverá entregar, após o seu retorno, a cópia do certificado emitido pela
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, bem como a transcrição de
registros emitida pela Divisão de Relações Internacionais;
7.3 Ademais, em caso de parecer positivo, as atividades realizadas na instituição
estrangeira serão computadas como atividades complementares específicas (ACEs).

Secretaria da Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade Católica de Pelotas, aos vinte e oito
dias do mês de agosto de dois mil e dezessete.

Professora Patrícia Haertel Giusti
Pró-reitora Acadêmica

