EDITAL Nº18 /2017 - PRPGPE
A Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão – PRPGPE do Centro Universitário
Franciscano torna público que estarão abertas, a partir de 15 de maio de 2017, as inscrições para
seleção aos cursos de pós-graduação lato sensu (ESPECIALIZAÇÃO) em:
•
•
•
•
•
•

Auditoria em Saúde
Direito Processual Civil
Farmácia Clínica
MBA em Marketing
Psicologia do Trabalho e das Organizações
Psicopedagogia: abordagem clínica e institucional
Obs.: O Anexo deste Edital contém informações sobre os cursos.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES
De 15 de maio a 23 de julho de 2017.
Pela internet – http://www.unifra.br/inscricoes/ Valor da inscrição: R$ 80,00 – mediante boleto
bancário, gerado no processo de confirmação dos dados da inscrição, pagável em qualquer agência
bancária ou lotérica, até a data do vencimento.
Atenção:
A data de vencimento do boleto será considerada válida até três dias após a realização da sua
inscrição. Caso não seja efetuado o pagamento, após este prazo, será necessário gerar um novo
boleto.
Obs.: O valor da inscrição será devolvido aos candidatos dos cursos que não atingirem o número
mínimo de alunos.
ENTREGA DE DOCUMENTOS
Local: Central de Atendimento- Térreo do Prédio 2- Conjunto I
Endereço: Rua dos Andradas, nº 1614 – Centro- CEP: 97010-032-Santa Maria/RS
Horário: das 8h30min às 12h e das 13h às 19h, de segunda a sexta-feira.
Data limite para postagem/entrega dos documentos: 24 de julho de 2017. Os documentos deverão
ser entregues/enviados em envelope com identificação.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
a) Cópia autenticada do diploma de graduação – Aos estudantes formados no Centro
Universitário Franciscano não será necessária a autenticação das cópias; Estudantes recémformados poderão apresentar provisoriamente o Certificado de Conclusão de Curso, tendo como
prazo limite para a apresentação do Diploma, o término do semestre letivo do ingresso.
b) Curriculum vitae (preferencialmente no modelo Lattes).
c) Cópias legíveis da Carteira de Identidade, do CPF e da Certidão de Nascimento/Casamento.
Obs.:
1. As inscrições serão validadas mediante pagamento do boleto e entrega da documentação,
prevista neste Edital, via protocolo.
2. Os documentos serão devolvidos aos candidatos até 30 de setembro de 2017 para os cursos
que não atingirem o número mínimo de alunos.
PROCESSO DE SELEÇÃO
Análise do curriculum vitae e/ou, se necessário, entrevista.
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Listagem dos selecionados no dia 27 de julho de 2017, no site http://www.unifra.br
LOCAL E PERÍODO PARA A MATRÍCULA
Local: Central de Atendimento - Térreo do Prédio 2- Conjunto I
Endereço: Rua dos Andradas, nº 1614 – Centro- CEP: 97010-032-Santa Maria/RS
Período: 02 a 04 de agosto 2017.
Horário: Das 9h às 12h e das 13h às 19h.
INÍCIO DAS AULAS
04 de agosto de 2017 ou datas específicas, conforme o curso.
HORÁRIO DAS AULAS
Dias da semana: sextas-feiras (noite) e sábados (manhã e tarde).
TURNOS
Manhã: das 8h às 12h.
Tarde: das 13h30min às 17h30min.
Noite: das 18h30min às 22h30min.
Obs.: A periodicidade dos cursos poderá sofrer ajuste devido aos feriados ou imprevistos, os quais
serão informados pelos respectivos coordenadores.
INFORMAÇÕES
Secretaria de Pós-graduação
Sala 310 – 3° andar- Prédio 16 – Conjunto III
Telefone: (55) 3025 1202 ramal 9092
E-mail: secprpgpe@unifra.br
Horário: de segunda a quinta-feira, das 8h30min às 12h e das 14h às 18h.
Sexta-feira: das 14h às 20h.

* Egressos (formados) em cursos de graduação e/ou pós-graduação do Centro Universitário
Franciscano terão 8% de desconto na mensalidade dos cursos.

Santa Maria, 12 de maio de 2017.

Profª. Drª. Solange Binotto Fagan
Pró-reitora de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão
Centro Universitário Franciscano

Anexo- EDITAL Nº18/2017

Curso

Público-alvo

Duração
(em
meses)

Periodicidade

Auditoria em Saúde

Graduados em cursos
da Área da Saúde,
Administração e/ou
áreas afins*.

18

Direito Processual
Civil

Graduados em
Direito.

Farmácia Clínica

MBA em Marketing

Psicologia do
Trabalho e das
Organizações

quinzenal

Carga
Horária
Total (em
horas)
375

Investimento
(em R$)

18 x R$ 426,03

18

quinzenal

375

18 x R$ 441,12

Graduados em
Farmácia

18

quinzenal

375

18 x R$ 440,77

Graduados em
Administração,
Comunicação Social
e/ou áreas afins*.
Graduados em
Psicologia.

18

quinzenal

375

18 x R$ 438,95

24

quinzenal

518

24 x R$ 407,84

695

24 x R$ 494,69

(poderão ocorrer
aulas semanais no
primeiro ano).

Psicopedagogia:
abordagem clínica e
institucional

Graduados em
Pedagogia, Educação
Especial, Psicologia,
Fonoaudiologia e/ou
áreas afins*.

24

semanal

* Entende-se por área afim aquela em que o candidato não possui formação específica, mas tem
interesse na complementação acadêmica e profissional do respectivo curso.

