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EDITAL

1. A Coordenação de Graduação do Curso de Enfermagem torna público, nos termos da Resolução CEPEC Nº 1540 e regulado pelo Edital Nº 21/2019
CGA/PROGRAD/UFG, as disciplinas e vagas disponíveis para seleção de candidatos à matrícula em disciplinas isoladas, como estudantes especiais.

 

2. As vagas abaixo, vinculadas à disciplina, ainda não dispõe de horário e dias de oferta e contam com respec�vos pré-requisitos.

Vagas/Disciplinas/Pré-Requisitos
Disciplina: Saúde Cole�va

03 (três) vagas
Pré-Requisito: PREFERENCIALMENTE, ser ou ter sido Conselheiro(a) Local, Estadual ou Municipal de Saúde, e/ou par�cipar ou ter par�cipado de

comissões nos referidos conselhos.
Disciplina: Enfermagem Oncológica

05 (cinco) vagas
Pré-Requisito: Histologia, Farmacologia, Patologia e Imunologia

Disciplina: Saúde Mental
02 (duas) vagas

Pré-Requisito: Nenhum

3. Durante o período de solicitação, também será permitida solicitação para cursar disciplinas e/ou módulos isolados que não foram ofertadas nestas Normas
Complementares, ficando a critério das Unidades Acadêmicas e/ou Coordenações de curso a análise das solicitações.

3.1. As solicitações serão realizadas em plataforma online, fazendo o upload dos documentos.

3.2. Dos documentos necessários para solicitação

3.3 Fotocópias do documento de identificação e do CPF;

3.4 Dados devidamente preenchidos, de acordo com as informações solicitadas e disponível no endereço eletrônico
<https://forms.gle/B7D7LSghxMu3o5Q77>;

3.5 Declaração assinada pelo requerente de que não está vinculado a curso de graduação na UFG, contida no formulário de requerimento;

3.6 Fotocópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e respectivo Histórico Escolar;

3.7 Comprovação do cumprimento de pré-requisitos específicos;

4. As solicitações realizadas com documentação incompleta não serão homologadas.

5. A análise das solicitações de vagas em disciplinas e/ou módulos isolados

6. Será realizada considerando critérios estabelecidos no item I.3 e no Anexo do Edital n. 21/2019.

7. O resultado preliminar dos candidatos selecionados para cursar disciplinas e/ou módulos isolados nos cursos de graduação presenciais da UFG na
Regional Goiânia será divulgado no endereço eletrônico das Unidades Acadêmicas ou dos respectivos cursos até o dia 06/12/2019.

8. Caberá recurso em face do resultado preliminar dos candidatos selecionados para cursar disciplinas e/ou módulos isolados nos cursos de graduação
presenciais da UFG na Regional Goiânia nos dias 09 e 10/12/2019.

9. O recurso em face do resultado preliminar deverá ser interposto conforme determinado no endereço eletrônico da Faculdade de Enfermagem
(www.fen.ufg.br).

10. O resultado final dos candidatos selecionados para cursar disciplinas e/ou módulos isolados nos cursos de graduação presenciais da Regional Goiânia
será divulgado no endereço eletrônico das Unidades Acadêmicas e/ou dos respectivos cursos no dia 12/12/2019

11. Casos Omissos e informações adicionais poderão ser conseguidas pelo e-mail graduacao.fen@ufg.br

 

 

Documento assinado eletronicamente por Karlla Antonieta Amorim Caetano, Coordenador de Curso, em 14/11/2019, às 15:57, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1000459 e o código CRC B7F5DCF7.

Referência: Processo nº 23070.042510/2019-44 SEI nº 1000459
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