
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
          Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho – UACSA

Campus Abolicionista Joaquim Nabuco

Cabo de Santo Agostinho, 28 de novembro de 2019.

Edital 01/2019 de Seleção Programa Curso de Verão/2020

A  Coordenação  Geral  de  Cursos  de  Graduação  no  uso  de  suas
atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que se
encontram abertas as inscrições para o Programa de Curso de Verão 2020 da
Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho.

As inscrições se realizarão no período 09 a 13 de dezembro, no horário
de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 16:00h, na secretaria da coordenação
geral  (sala  712).  O candidato  à  vaga  no  curso  de férias  deverá  preencher
formulário próprio e anexar os documentos requeridos.

O número de vagas disponíveis, assim como as disciplinas ofertadas no
referido programa estão dispostos no quadro abaixo.

Disciplina Cálculo Diferencial e Integral 1 Vagas Professor(a)

Turma A (exclusiva para alunos que cursaram ma-
temática elementar em 2019.2)

60 Gérssica Freitas

Turma B  (público geral) 60 Stéfano Alves
Total 120

A) Requisitos para inscrição:

Estarem matriculados no(s) Curso(s) de Engenharia Civil, Engenharia de
Materiais, Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica
da nossa unidade acadêmica. 

B) Calendário e horário das atividades:

As datas e prazos deverão respeitar o período descrito abaixo:

➢ Inscrições  - 9/12/2019 até 13/12/2019;

➢ Divulgação dos resultados das inscrições: 06 de janeiro (site da UACSA);

➢ Início das aulas - 13/01/2020;

➢ Término das aulas - 21/02/2020;



➢ Horário – 09:00 às 12:00, sendo um total de 12 horas aulas semanais para

os inscritos na disciplina Cálculo Diferencial e Integral 1.

C) Documentos necessários para a inscrição

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo I do edital)

b) Comprovante de Matrícula do período 2019.2 (Somente para os alunos que

concorrerão às vagas de Cálculo Diferencial e Integral 1 exclusivas para alunos

matriculados em Matemática Elementar no período 2019.2)

D) Seleção:

A seleção dos alunos selecionados obedecerá aos seguintes critérios:

I. Serão selecionados para as disciplinas do curso de verão os inscritos
que tiverem a maior nota de acordo com o ranking do SIGA;

Em caso de empate serão seguidos os seguintes critérios

I. Para as vagas de Cálculo Diferencial e Integral 1 exclusiva para os
alunos oriundos de Matemática Elementar (período 2019.2), o critério
de desempate será a nota em matemática elementar;

II. Para a turma de Cálculo Diferencial e Integral 1 destinada ao público
em geral,  os  critérios  de  desempate  serão  ter  sido  aprovado  em
matemática elementar e a média do aluno nesta disciplina;

III. Menor número de reprovações



Anexo I
Ficha de Inscrição para o curso de verão

1. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO REQUERENTE
Nome: ..................................................................................................
Data de Nascimento ......../......../.............
Curso:.............................................................................. 
Identidade:......................../.................CPF:...........................................
Contatos
Telefone:.....................................Celular:.....................................
email:.............................................................
Cursou matemática elementar em 2019.2? (  )Sim   ( )Não


