UNIVERSIDADE POSITIVO
2ª EDIÇÃO - CURSO INTERNACIONAL DE ANATOMIA
GRADUAÇÃO EM MEDICINA - ANO LETIVO DE 2018
EDITAL No 767 de 27/02/2018
Art. 1o A Universidade Positivo (UP) torna públicas as regras a seguir, que regem o processo
de inscrição na 2ª Edição do Curso Internacional de Anatomia no ano letivo de 2018, que será
realizado no Miami Anatomical Research Institute, em Miami, Estados Unidos.
Parágrafo único. O curso será validado como disciplina eletiva com carga horária de 16 horas
adicional à matriz curricular do curso de Medicina e será ministrado em português.
Art. 2o O curso será realizado em julho de 2018 em data a ser divulgada posteriormente e
serão disponibilizadas 12 vagas para participação no curso.
Art. 3o Somente poderá participar do curso o aluno regularmente matriculado no curso de
Medicina na UP.
Parágrafo único. Aluno regularmente matriculado é aquele com a matrícula ativa e cursando
disciplinas em seu curso, não sendo considerados aqueles que estejam com a matrícula
trancada por qualquer razão.
Art. 4o O valor líquido, já incluído eventual desconto, a ser pago pelo aluno para realização
do curso será de R$ 6.000,00 (seis mil reais), podendo ser parcelado de acordo com o plano
de pagamento vigente à época da confirmação da matrícula pelo aluno na respectiva
disciplina eletiva.
§ 1o O valor citado no caput deste artigo, referente à inscrição no curso, será cobrado nos
boletos de mensalidades, dividido em número de parcelas de acordo com o plano de
pagamento vigente à época da confirmação da matrícula.
§ 2o Não há isenção do valor do curso para alunos beneficiados pelo PROUNI, não haverá
financiamento nem descontos adicionais.
§ 3o Não estão incluídos no valor acima os gastos referentes a: despesas de obtenção de
passaporte, liberação de vistos, passagens aéreas, hospedagem, deslocamentos, seguro de
vida e de viagem, alimentação e demais despesas necessárias à estada no Brasil e no
destino, os quais correrão por conta do aluno.
Art. 5o A inscrição para o curso deverá ser feita por meio eletrônico, na intranet, acessando o
Aluno Online, menu Secretaria Virtual, item Solicitação de Serviços, serviço Matrícula em
Disciplina Eletiva, informando no campo de texto o nome da disciplina “Anatomia
Internacional”.
Parágrafo único. Após concluir a inscrição, será gerado um número de protocolo e este
número deverá ser enviado pelo aluno para o e-mail medicina.ecoville@up.edu.br.
Art. 6o A confirmação de abertura da turma será divulgada até dia 31/03/2018, na intranet e
no site da UP (www.up.edu.br).
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§ 1o Em caso de cancelamento do curso ou não confirmação da turma, o valor correspondente
que já tenha sido pago será devolvido na forma de crédito para a próxima mensalidade.
§ 2o Em caso de cancelamento ou trancamento de matrícula no curso de Medicina feito pelo
aluno, o valor correspondente que já tenha sido pago não será devolvido.
Art. 7o Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria.
Curitiba, 27 de fevereiro de 2018.

Prof. José Pio Martins
Reitor e Presidente do Conselho Acadêmico Superior (CAS).
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