
 

FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE 
DISCIPLINA ELETIVA 

 
 

EDITAL 009/2018 
VAGAS REMANESCENTES  

 
A Diretora Acadêmica da Faculdades Pequeno Príncipe, no uso de suas atribuições, torna 
público que estão abertas, para o 1º semestre de 2018, de acordo com o que estabelece o 
presente Edital, as inscrições para matrícula na Disciplina Eletiva de Gestão da 
farmacoterapia na prática clínica  do Curso de Medicina da Faculdades Pequeno Príncipe. 
 
 
1. DO OBJETO 
 
A oferta de Disciplinas Eletivas do Curso de Medicina da Faculdades Pequeno Príncipe tem 
como finalidade ofertar ao estudante a oportunidade de realizar a “escolha individual do 
aluno entre cursos, projetos, estágios ou pesquisas orientadas e aprovadas pela 
coordenação do curso”, com todas as áreas envolvidas. 
 
 
2. DAS NORMAS GERAIS 
 
 
2.1 A Disciplina Eletiva para o Curso de Medicina é ofertada a partir do 4º período da matriz 
curricular com 60horas de carga horária semestral. 
 
2.2 A Disciplina Eletiva é destinada aos estudantes regularmente matriculados no curso de 
graduação em Medicina da FPP. 
 
2.3 Os Estudantes deverão cumprir 75% da carga horária para obter aprovação, bem como 
conceito igual ou superior a 7,0. 
 
2.4 A matrícula será efetivada somente em uma disciplina por estudante, a cada semestre 
letivo. 
 
2.5 A matrícula segue as determinações constantes neste Edital. 
 
INSCRIÇÃO DISCIPLINA PROFESSOR PERÍODO 

DO 
CURSO  

VAGAS 

06 à 
08/03/18 

Gestão da 
farmacoterapia na 

prática clínica 

Profª. Alexandra Ingrid 
dos Santos Czepula 
Profª. Milena Kalegari 

4º ao 8º 
período 

14 

 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
As inscrições serão realizadas na recepção no período de 06 à 08/03/2018. Os estudantes 
devem seguir os critérios deste Edital, pois não será considerada a ordem de inscrição. 
 
4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS ESTUDANTES 
 

1. Terá preferência o estudante que estiver no período mais avançado de 
formação; 



 

2. Terá preferência o estudante que ainda não realizou Disciplinas Eletivas até a 
edição deste Edital; 

3. Como critério de desempate será utilizado o Histórico Escolar com o índice de 
aproveitamento do estudante, sendo que terá preferência o estudante com 
melhor desempenho. 

 
 
5. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1 Os prazos constantes deste Edital são improrrogáveis e a ausência em qualquer das 
etapas do Processo Seletivo implica na perda da vaga. 
 
12.2 As dúvidas e/ou omissões acerca do presente Edital serão dirimidas pela Diretoria 
Acadêmica, observada a legislação vigente. 
 
 

 
 

Curitiba, 06 de março de 2018. 
 
 
 
 

Profa. Dra. Ivete Palmira Sanson Zagonel 
Diretora Acadêmica  


