
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

Av. Bento Gonçalves, 9.500

Caixa Postal 15.080

91540-000 Porto Alegre – RS – BRASIL

EDITAL 01/2020 - Curso de Extensão 
 Computação Científica e Análise de Dados em Python

INSCRIÇÕES 

O Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(UFRGS), com sede na Av. Bento Gonçalves n° 9.500, 91540-000 Porto Alegre – RS,

vem tornar  pública  a  abertura  das  inscrições  para o curso de extensão intitulado

Computação Científica e Análise de Dados em Python.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1 O curso é oferecido a toda comunidade interna e externa à Universidade.

Art. 2 Para concorrer às vagas ofertadas o candidato deverá seguir as seguintes etapas:
I – Inscrição;

II – Pagamento e efetivação da matrícula.

Art. 3 As inscrições são limitadas à capacidade da turma e a prioridade será dada em ordem

de inscrição. A inscrição será cancelada caso o pagamento não aconteça dentro do prazo.

    Art. 4 O curso poderá ser cancelado conforme impossibilidade conforme decisão do 
Instituto de Matemática e Estatística. No caso de cancelamento, haverá ressarcimento aos 
alunos que tiverem efetuado o pagamento.

    Art.  5. A inscrição do candidato implicará a aceitação das disposições contidas neste 
edital.

DA INSCRIÇÃO

Art.  6 .  A inscrição  para os  cursos Computação Científica  e  Análise  de Dados em

Python ocorrerá no período entre 10h do dia 15/06/2020 às 17h do dia 31/07/2020, e

será realizada através de contato pelo e-mail fabio.azevedo@ufrgs.br.

DO PAGAMENTO E DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA

Art. 7. O candidato deverá gerar GRU, referente à taxa de matrícula, através do site da 

PROPLAN conforma instruções na página 



http://professor.ufrgs.br/azevedo/pages/computa%C3%A7%C3%A3o-cient

%C3%ADfica-e-ci%C3%AAncia-de-dados-em-python. (dúvidas: 

fabio.azevedo@ufrgs.br)

§ 1° O valor total do curso é de R$ 300,00, pago à vista.

§ 2° Alunos regularmente matriculados na UFRGS têm custo reduzido para R$ 250,00.
§ 3° Alunos beneficiários de programas de benefício PRAE pode solicitar isenção.

Art. 8. O não pagamento até a data de vencimento da GRU acarretará a perda da vaga. 

Um canditado na lista de espera será chamado conforme uma inscrição é cancelada.

DA REALIZAÇÃO DO CURSO

Art. 9. As aulas acontecerão aos sábados entre 9h e 12h entre 25/07/202 e 12/09/2020 por 

videoconferência.

Art. 10.  Será usada preferencialmente a plataforma Mconf da UFRGS. Em caso de 

indisponibilidade outra plataforma poderá ser usada. 

Art. 11. Caso uma aula seja cancelada por problemas de qualquer natureza, ela será 

substituída em sábados subsequentes.

Art. 12. O material didático será fornecido pelo Google Colab. Cabe ao estudante 

manter uma conta Google para ter acesso. Caso o aluno não tenha acesso, é possível 

receber um arquivo com o conteúdo.

Art. 13. O aluno deverá obter pelo menos 75% de presença para ser aprovado.

Art. 14. Um prova em formato de formulário será enviada ao aluno ao final do curso 

para fins de avaliação. 

 CERTIFICADOS

Art. 15. O aluno que preencher os requisito de aprovação terá direito a um certificado

emitido pela Pró-Reitoria de Extensão, sendo responsabilidade do aluno emitir a guia de

pagamento, conforme valor estipulado pela Prorext via Portal de Extensão.
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