
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO - DERCA

EDITAL N.  030, de 28 de maio de 2003

INSCRIÇÃO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANÁLISE E PLANEJAMENTO DE
PRODUTOS E PROCESSOS FISIOTERAPÊUTICOS

O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA, torna público

que, no período de 02 a 30 de junho de 2003, estarão abertas as inscrições à seleção para o

Curso de Pós-Graduação em EM ANÁLISE E PLANEJAMENTO DE PRODUTOS E
PROCESSOS FISIOTERAPÊUTICOS, em nível de ESPECIALIZAÇÃO,  conforme descrito a

seguir.

1 – ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO:

1.1 – Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia Neurológica

2 - NÚMERO DE VAGAS:  35 (trinta e cinco), destas vagas, 03 (três) são destinados a

servidores da UFSM.

3 - CLIENTELA – diplomados em Fisioterapia com atividade profissional autônoma ou

vínculo empregatício em ocupação compatível com a carta de intenções do Curso.

4 – DOCUMENTAÇÃO:

4.1 – Formulário de Inscrição fornecido pelo DERCA e disponível no site www.ufsm.br.,

devidamente preenchido;

4.2 – cópia do Diploma, substituível até a matrícula pelo Certificado de Conclusão do

Curso ou previsão de Conclusão do Curso para o primeiro semestre de 2003;

4.3 – cópia do histórico escolar;

4.4 – “Curriculum Vitae”, documentado;

4.5 – cópia da Cédula de Identidade, Título Eleitoral, comprovante de quitação com o

Serviço Militar  e do CPF;

4.6 – Carta de intenções ou proposta de pesquisa, conforme modelo na página

clarapinheiro@smail.ufsm.br e disponível no Departamento de Fisioterapia/CCS.

4.7 - comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta)

reais, recolhida no Banco do Brasil S/A, Agência 4201-3, c/c 170500.8, código

153164152384141;

4.8 – Carta de indicação da instituição onde o candidato tem vínculo empregatício ou

de professores de Cursos de Fisioterapia.
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4.9 – a documentação solicitada, neste Edital, não será revisada no ato de

recebimento e deverá ser acondicionada em pasta ou envelope. A responsabilidade será

exclusivamente do candidato.

5 -  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1 – Indicação pela empresa ou Instituição com quem o candidato possui vínculo

empregatício, motivada pela ocupação exercida ou indicação de professores de Cursos de

Fisioterapia. A avaliação será feita através da carta de indicação.

5.2 – qualidade e adequação da carta de intenção ou da proposta de pesquisa.

Avaliação feita pela análise dos documentos.

5.3 – entrevista: será observada a motivação do candidato, suas expectativas e a

defesa da proposta de pesquisa. Será realizada nos dias 07 e 08 de julho de 2003, no

horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, no Departamento de

Fisioterapia do Centro de Ciências da Saúde.

5.4 – análise do “Curriculum Vitae”

6 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: dia 10 de julho de 2003, pela Coordenação do

Curso, pelo DERCA e no site www.ufsm.br;

7 – MATRÍCULA: será realizado no período de 14 a 16 de julho de 2003, na Fundação

de Apoio à Tecnologia e Ciência (FATEC), no horário das 08 às 12 e das 13 às 18 horas,

Prédio 66, no Campus da UFSM .

7.1 – Valor da Matrícula: R$ 400,00 (quatrocentos reais) na confirmação da matrícula,

e mais 12 (doze) prestações mensais de R$ R$ 300,00 (trezentos reais). A taxa de matrícula

será recolhida através de FATEC (Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência).

8 – INÍCIO DAS AULAS:  dia 01 de agosto de 2003, às 13h30min, no Centro de

Ciências da Saúde.

9 – ALTERAÇÃO NO EDITAL: adendo ou novos editais serão publicados, sempre que

necessários, pela Imprensa e no site www.ufsm.br.

10 – CARACTERÍSTICAS DO CURSO

10.1 – Natureza: eventual, com  422 (quatrocentos e vinte e duas horas-aula, dividido

em 06 (seis) módulos.

10.2 – Horário das aulas: ministrado às sextas-feiras no horário das 13h30min às

22h30min e aos sábados no horário das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

10.3 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS: pelo telefone n.220 – 8234 e no e-mail:

clarapinheiro@smail.ufsm.br.
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11 – LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES: no Departamento de Registro e

Controle Acadêmico – DERCA, sala 345, Prédio da Administração Central, no horário das 8

às 11h30min e das 13 às 17 horas.

                                       Cezar Flores
                                      Diretor do DERCA
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO - DERCA

EDITAL N.  031, de 05 de junho de 2003

ALTERAÇÃO NO EDITAL N. 030, DE 28 DE MAIO DE 2003

 CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANÁLISE E PLANEJAMENTO DE PRODUTOS E
PROCESSOS FISIOTERAPÊUTICOS

O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA, torna público

a seguinte alteração no Edital n. 030, de 28 de maio de 2003, publicado no site www.ufsm.br

dia 30 de maio de 2003:

1 – CURSO DE  PÓS-GRADUAÇÃO em EM ANÁLISE E PLANEJAMENTO DE
PRODUTOS E PROCESSOS FISIOTERAPÊUTICOS

1.1 – Alteração do item 4.6 para: Carta de Intenções  ou proposta de pesquisa.

2 – As demais informações e exigências do edital n. 030 permanecem inalteradas.

Cezar Flores
Diretor do DERCA
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