
 

 

EDITAL Nº 04/2016 
 

Dispõe sobre vagas para alunos 
especiais  no Curso de Mestrado do 
Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Atenção Integral à Saúde - 
PPGAIS, em rede UNIJUÍ/UNICRUZ.  

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Atenção Integral à Saúde,  em rede entre a Universidade Regional do Noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ e a Universidade de Cruz Alta – 
UNICRUZ, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que estarão abertas as inscrições para o provimento de vagas para 
alunos especiais no Curso de  Mestrado em Atenção Integral à Saúde , 2º 
semestre de 2016. 
 

1. Matrícula 
As matrículas poderão ser feitas de 25/07/2016 a 03/08/2016 na UNIJUÍ - 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 
Departamento de Ciências da Vida, Programa de Pós-Graduação em Atenção 
Integral à Saúde, Rua do Comércio, 3000 - Bairro Universitário - Ijuí – RS, das 
8h às 11h30min e das 13:30h às 17h00min. O limite de créditos para alunos 
especial é de até 08 créditos. 

2. VAGAS 
 

As matrículas estarão disponíveis até o limite de v agas de cada disciplina. 
 

2.1. Vagas disponíveis por disciplina 
Disciplinas Nº de 

créditos 

Nº máximo 

de vagas 

para aluno 

especial  

Fisiopatologia das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis  

Aulas Quintas-feiras de manhã 
(04/08 a 08/09 na UNICRUZ) 
(15/09 a 03/11 na UNIJUÍ) 
 

03 04 

Experimentação em Modelos Animais 

Aulas Quintas-feiras de tarde 
(04/08 a 01/09 na UNICRUZ) 
(08/09 a 03/11 na UNIJUÍ) 
 
 

03 04 



 

 

Bases Fisiológicas do Exercício Físico para Populações Especiais 

Aulas Quintas-feiras de noite 
Aulas na UNIJUÍ 04/08 a 03/11 
(17/08 aula de tarde na UNIJUÍ) 
(01/09 e 08/09 aulas na UNICRUZ) 
 

03 04 

Avaliação e intervenção Nutricional em Indivíduos e Populações 

6 Aulas nas Quintas-feiras de noite e 3 aulas nas Sextas-feiras de 
noite  
(10/11 a 16/12 na UNIJUÍ) 
 

02 04 
 

Políticas Públicas em Saúde 

Aulas Sextas-feiras de manhã 
( 05/08 a 04/11 na UNICRUZ) 

03 03 

 
3. Documentação Necessária para matrícula 

a) Cópia do Histórico Escolar da Graduação 

b) Cópia do Diploma Universitário 

c) Uma fotografia 3x4, recente 

d) Cópia da CI  

e) Cópia do CPF 

f) Cópia do Registro Civil de Nascimento ou Casamento 
 

3.1 Documentos do Fiador 
Para pagamento parcelado será exigida a entrega da documentação e 

assinatura do fiador. 

� Cópia da CI 
� Cópia do CPF 
� Comprovante de Renda 
� Comprovante de Endereço 
� Certidão de casamento ou escritura de união estável 
� CPF do cônjuge 

 
4. Informações complementares 
Os critérios de avaliação do aproveitamento e apuração da assiduidade 

nas disciplinas são os mesmos adotados para os alunos regulares. 

O aluno especial que cumprir com aproveitamento e frequência, todos os 
requisitos e exigências da disciplina cursada, recebe declaração de 
aproveitamento de aluno especial. 

As disciplinas concluídas com êxito pelo aluno especial são aproveitadas, 
no caso do interessado vir a ingressar formalmente no Curso de Mestrado em 



 

 

Atenção Integral à Saúde - UNICRUZ/UNIJUI, mediante deliberação da 
Coordenação do Programa. 

A participação como aluno especial não significa, em qualquer hipótese, 
a aprovação do aluno para o ingresso formal no Curso de Mestrado em Atenção 
Integral à Saúde – UNICRUZ/UNIJUI, que é feito por meio de Edital e Processo 
Seletivo específicos.  

 

5. Disposições Finais  
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção Integral à Saúde.  
Outras informações podem ser obtidas junto às Secretarias do Programa: 
UNIJUÍ – tel. (55) 3332-0522 ou pelo e-mail ppgais@unijui.edu.br 
UNICRUZ – tel. (55) 3321-1656 ou pelo e-mail ppgais@unicruz.edu.br 

 
Passado na Secretaria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em Atenção Integral à Saúde  aos 12 dias do mês de julho de 2016.  
 

 
 
 

 
 
 

 


