Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Graduação

EDITAL DE OFERTA DE DISCIPLINA PROGRAD/UFSM N.º 037/2022
OFERTA DA DISCIPLINA ÉTICA E FELICIDADE: LIÇÕES DA FILOSOFIA ANTIGA
PARA UMA VIDA BOA
A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Santa Maria,
PROGRAD/UFSM, em consonância com o Departamento de Ciências Sociais desta
instituição, torna público o edital de oferta da disciplina ISP 1232 – Ética e Felicidade:
Lições da Filosofia Antiga para uma Vida Boa. Ao todo serão ofertadas 60 vagas,
destinadas a estudantes dos cursos de graduação da UFSM.
1. CRONOGRAMA
Atividade
Solicitação de inscrição
Publicação das inscrições deferidas
Recursos ao indeferimento de
inscrições
Publicação das inscrições deferidas
após recurso

Período
De 31/08 a 19/09/2022
21/09/2022
22/09/2022

Local
Via e-mail
copa.prograd@ufsm.br
Página do processo
Via e-mail
copa.prograd@ufsm.br

23/09/2022

Página do processo

1.1 Solicitações fora dos prazos e horários estabelecidos neste Edital não serão
atendidas.
1.2 Os horários constantes deste Edital se referem à hora oficial de Brasília, DF.
2. SOBRE A DISCIPLINA
2.1 A disciplina ISP 1232 – Ética e Felicidade: Lições da Filosofia Antiga para uma
Vida Boa será ministrada pelo Prof. Dr. Dejalma Cremonese, presencialmente, em
local a ser divulgado, nas quartas-feiras, das 19h às 22h.
2.2 Informações a respeito desta disciplina podem ser verificadas na página:
https://www.ufsm.br/ementario/disciplinas/ISP1232.

3. INSCRIÇÃO
3.1 Para solicitar matrícula na disciplina, a pessoa interessada deve, no período de 31
de agosto a 19 de setembro de 2022, enviar mensagem para copa.prograd@ufsm.br,
observando as seguintes diretrizes:
a) Inserir, no campo assunto, sua matrícula, seu nome e a menção a este edital,
desta forma: "Nome – 01234567 – Edital Nº 037/2022";
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b) Ler, preencher e assinar a ficha de solicitação de inscrição anexa;
c) Renomear a ficha de solicitação de inscrição obedecendo ao padrão referido
na alínea a ("Nome – 01234567 – Edital Nº 037/2022"); e
d) Anexar a ficha de solicitação de inscrição em formato PDF.
3.2 Não é necessário escrever no corpo da mensagem de e-mail.
3.3 Estudantes de cursos que não sejam da área das Ciências Sociais deverão,
obrigatoriamente, anexar ao e-mail referido no item 3.1, a autorização da
Coordenação do seu curso de origem para realização de matrícula
extracurricular ou memorando endereçado à PROGRAD.
3.4 Não há exigência de pré-requisito para cursar a disciplina ISP 1232 – Ética e
Felicidade: Lições da Filosofia Antiga para uma Vida Boa.
4. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 É responsabilidade da pessoa interessada verificar com atenção a caixa de entrada
e o SPAM ou o lixo eletrônico do e-mail através do qual a ficha de solicitação de
inscrição foi enviada, pois as comunicações referentes ao deferimento ou
indeferimento da solicitação serão encaminhadas para esse endereço eletrônico.
4.2 A UFSM não se responsabiliza pela possibilidade de o processo de inscrição não
ser completado por motivo de ordem técnica dos recursos computacionais, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de qualquer
outra eventualidade que impossibilite o processamento e envio de dados.
4.3 A constatação de qualquer tipo de fraude sujeita a pessoa à perda da vaga e às
penalidades da lei, em qualquer época, mesmo após a matrícula.
4.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Planejamento
Acadêmico, COPA, da PROGRAD.
Santa Maria, 18 de agosto de 2022.
Prof. Dr. Jerônimo Siqueira Tybusch,
Pró-Reitor de Graduação, PROGRAD,
Presidente da Comissão de Ingresso Acadêmico da UFSM.
Prof. Dr. Félix Alexandre Antunes Soares,
Pró-Reitor Adjunto de Graduação, PROGRAD,
Coordenador da Coordenadoria de Planejamento Acadêmico.
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ANEXO A – FICHA DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE OFERTA DE DISCIPLINA ÉTICA E FELICIDADE: LIÇÕES DA FILOSOFIA
ANTIGA PARA UMA VIDA BOA
PROGRAD/UFSM N.º 037/2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________
1. NOME DA PESSOA INTERESSADA:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
2. DATA DE NASCIMENTO:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
3. MATRÍCULA:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
4. CURSO:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
5. E-MAILS:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
6. TELEFONES:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Declaro que li e concordo com todos os termos previstos no Edital N.º 037/2022 da
Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Santa Maria. Comprometo-me com a
veracidade e a validade das informações prestadas nesta ficha de solicitação de inscrição,
considerando as implicações para os propósitos do presente edital.
Local e data: ________________________________________________.
___________________________________________________________
Assinatura da pessoa interessada
Atenção! Estudantes com matrícula em cursos de graduação da UFSM que não sejam da área das Ciências Sociais devem,
obrigatoriamente, obter a autorização da Coordenação de seu curso de origem através de assinatura no termo a seguir.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ORIGEM
A Coordenação do curso mencionado no item 4 desta ficha, autoriza a pessoa mencionada no
item 1 a cursar a disciplina ISP 1232 – Ética e Felicidade: Lições da Filosofia Antiga para uma
Vida Boa, de acordo com o Edital PROGRAD/UFSM N.º 037/2022.
Local e data: ________________________________________________.
___________________________________________________________
Assinatura e SIAPE

