
 
 

Edital nº 07 de 06 de julho de 2009 – Processo Seletivo de 2010 
 
A Pró-Reitora de Graduação torna público o presente Edital referente ao ingresso, para o ano de 

2010, nos cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA)  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Processo Seletivo de 2010 para ingresso nos cursos de graduação da UFCSPA dar-se-á, em 

fase única, exclusivamente com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio no exercício de 
2009 (ENEM/2009). 

1.2. Poderão concorrer às vagas definidas no item 2 deste Edital somente os candidatos portadores 
de certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, de diploma de curso superior registrado, ou 
aqueles que comprovarem conclusão do Ensino Médio na data da matrícula. 

1.2.1. O interessado que não apresentar documentação comprobatória da conclusão do Ensino 
Médio no ato da matrícula perderá o direito à vaga, ficando automaticamente cancelada sua 
classificação. 

 
2. DOS CURSOS E VAGAS 
O Processo Seletivo de 2010 oferecerá um total de 368 (trezentos e sessenta e oito) vagas para 

matrícula em 2010, distribuídas entre os cursos de graduação, conforme abaixo discriminado: 

Curso Modalidade Vagas Turno 
Regime 
Acadêmico 

Integralização 
Curricular 

Documento 
legal** 

Biomedicina  bacharelado  40 vagas   integral  
seriado 
anual 

mínimo: 4 anos; 
máximo: 6 anos 

Portaria SESU 
nº97/08 de 
08/02/2008 

Enfermagem  bacharelado  40 vagas   integral  
seriado 
anual 

mínimo: 4 anos; 
máximo: 6 anos 

Decisão da 
Congregação nº 
15/08 de 
03/09/2008 

Farmácia* bacharelado 40 vagas  noturno 
seriado 
semestral 

mínimo:11 
semestres; máximo: 
17 semestres 

Resolução do 
CONSUN nº 
016/2009 de 
06/07/2009 

Fisioterapia  bacharelado  40 vagas   integral  
seriado 
semestral 

mínimo: 9 semestres; 
máximo: 13 
semestres 

Decisão da 
Congregação nº 
16/08 de 
03/09/2008 

Fonoaudiologia  bacharelado  40 vagas   integral  
seriado 
anual 

mínimo: 4 anos; 
Máximo: 6 anos 

Portaria SESU nº 
724/06 de 
06/10/2006 

Medicina  bacharelado 88 vagas   integral  
seriado 
anual 

mínimo: 6 anos; 
máximo: 10 anos 

Portaria SESU nº 
1153/08 de 
22/12/2008 

Nutrição  bacharelado 40 vagas   integral 
seriado 
anual 

mínimo: 4 anos; 
máximo: 6 anos 

Portaria SESU nº 
274/08 de 
21/03/2008 

Psicologia* bacharelado  40 vagas   noturno  
seriado 
anual 

mínimo: 5 anos. 
máximo: 7 anos 

Portaria SESU nº 
963/07 de 
23/11/2007 

* Os cursos noturnos poderão incluir atividades diurnas, inclusive aos sábados. 
** Documento legal de autorização, reconhecimento ou autorização de reconhecimento do curso. 
 



 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO NO ENEM 2009 
3.1. Os interessados em concorrer às vagas ofertadas pela UFCSPA para 2010 deverão se reportar à 

Portaria 109, de 27 de maio de 2009, publicada na edição número 100 do Diário Oficial da União, de 28 de 
maio de 2009, onde, à página 56, o Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
estabelece normas para a participação no ENEM 2009. 

3.2 As inscrições no ENEM estão abertas até as 23h59min do dia 17 de julho de 2009 e devem ser 
realizadas exclusivamente através do site http://enem.inep.gov.br/inscricao. 

3.3 A UFCSPA disponibiliza posto de inscrição na Rua Sarmento Leite, 245, em sua Biblioteca, de 
segunda a sexta-feira das 8 às 21h30min e aos sábados das 8 às 14 horas. 

 
4. Demais informações sobre o Processo Seletivo UFCSPA de 2010 poderão ser divulgadas em editais 

complementares. 
 

 
Porto Alegre, 06 de julho de 2009. 

 
 

Profa. Dra. Maria Terezinha Antunes 
Pró-Reitora de Graduação 

 


