
 

 

 

 
                                    MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
FACULDADE DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 
 

  Pelotas, 02 de setembro de 2013. 
 
 
O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, através deste, torna 
público o resultado da Seleção para Aluno Especial 2013/02  e dia das matriculas, conforme listagem 
abaixo, mesmo os não aprovados favor ler este documento até o final: 
 
Data das Matriculas  (trazer documentos pessoais, somente o próprio ou por procuração simples): Dia 03/09/2013 das 
09:30 as 11:00 para a disciplina de Saúde Ambiental com Ênfase na Saúde Rural e dia 09/09/2013 das 09:30 as 12:00 
para a disciplina de Organização, Gestão e Avaliação do Trabalho em Saúde e Enfermagem. 
 
Alunos que não possam comparecer no dia da matricula devem entrar em contato no dia seguinte da matricula pelo 
telefone 3921-1428 para regularizar a situação conforme orientações que irá receber. 
 
Alunos aprovados em mais de uma disciplina só podem fazer a matricula em uma única disciplina. Alunos que ficaram 
em suplência e foram aprovados em outra disciplina e optarem por fazer a matricula na que já estão aprovados, 
desistem da vaga como suplente. 
 
Os alunos não aprovados na seleção podem retirar os documentos utilizados na inscrição a partir do dia 05/09/2013 e 
ficaram disponíveis até o dia 07/10/2013 após serão descartados. 
 
DISCIPLINA: Educação e Saúde Ambiental com Ênfase na Saúde Rur al 
 
Aline Silveira Cardoso Oliveira 
Chaiana Silva da Rosa 

Fátima Rosangela Rodrigues Soares 
Marina Crespo Corrêa 

 
DISCIPLINA: Organização, Gestão e Avaliação do Trabalho de Saú de e Enfermagem 
 
Adriane Eslabão 
Andreia Bretanha 
Bruna Correa 
Emanuelle Lopes 
Evilyn Roballo 
Fabio Mendes 
Gabriela Pereira 
Juliano Farias 

Lariza Silva 
Lisa Carvalho 
Marta Solange Silva 
Michele Barboza 
Nara Nunes 
Roberta Machado 
Veridiana Avila 

 
Suplentes*:   
1 - Renata Vilela 
2 – Fátima Soares 
3 – Maria Bertel 
4 – Elisiane Bertel  
5 – Aline Silveira  
 
 
 
 
 
*Alunos suplentes podem ser chamados do 5º dia útil após a matricula na disciplina dos aprovados até no máximo 15 dias após o 
começo da disciplina. No caso de ocorrer de chamar algum suplente o curso entrará em contato com o candidato e lhe informará.  


