EDITAL PARA CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU UPE CAMPUS GARANHUNS 2022.1

Edital de convocação para Inscrição, Seleção e Matrícula de
candidato aos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em
Psicopedagogia, Educação Infantil, Ensino de Biologia,
Ensino de Geografia, Gestão Estratégica com Pessoas e
Saúde Pública.

A Diretora da UPE/Campus Garanhuns, Prof.ª Dr.ª Rosângela Estevão Alves Falcão, torna público
que será realizada as inscrições, seleção e matrículas de candidatos a alunos dos Cursos de PósGraduação Lato Sensu em Psicopedagogia, Educação Infantil, Ensino de Biologia, Ensino de Geografia,
Gestão Estratégica com Pessoas e Saúde Pública.
A realização da Inscrição, Seleção e Matrícula dos candidatos a alunos far-se-á segundo as normas
deste Edital.
1.
2.
3.
4.

As inscrições serão realizadas no período de 20 de novembro de 2021 a 15 de fevereiro de 2022.
Estão disponíveis 50 (cinqüenta) vagas para cada curso oferecido.
As turmas não funcionarão com menos de 35 alunos.
As inscrições serão efetuadas na sala da Gerência de Pós-Graduação da Universidade de
Pernambuco – Campus Garanhuns, mediante agendamento prévio, através do Whatsapp (87)
99963-1314; ou através de formulário on-line pelo link: https://forms.gle/K8QkAngNciDxQybJ7
5. As inscrições serão gratuitas, se realizadas entre 20 de novembro de 2021 e 31 de janeiro de
2022. Haverá taxa de inscrição de R$ 100,00 para as inscrições realizadas entre 01 e 15 de
fevereiro de 2022.
6. Inscrições realizadas presencialmente após o dia 31 de janeiro de 2022 serão pagas em espécie.
Incrições realizadas on-line após o dia 31 de janeiro de 2022, serão pagas através de depósito
ou tranferencia bancária ou ainda PIX para conta bancária indicada no formulário on-line.
7. A seleção dos candidatos inscritos far-se-á pela análise do Curriculum Vitae ou Lattes. Terão
prioridade os diplomados na área do conhecimento do curso indicado.
8. A seleção dos candidatos para os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu será feita no período de
20 a 25 de fevereiro de 2022, por uma comissão indicada pela Supervisão Lato Sensu do
Multicampi Garanhuns
9. O resultado da seleção será divulgado no dia 03 de março de 2022.
10. Os candidatos selecionados deverão efetuar a Matrícula no período de 03 de março a 10 de março
de 2022 na sala da Gerência de Pós-Graduação da Universidade de Pernambuco - Campus
Garanhuns, mediante agendamento prévio, ou através de fomulário on-line que será
disponibilizado para os candidatos selecionados.
11. Para efetuar a Matrícula o candidato selecionado deverá pagar o valor de R$200,00 (duzentos
reais) para os cursos de Psicopedagogia e Educação Infantil; R$ 210,00 (duzentos e dez reais)
para os cursos de Ensino em Biologia e Ensino de Geografia; R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)
para o curso de Gestão Estratégica com Pessoas e R$ 260,00 (duzentos e sessenta e um reais)
para o curso de Saúde Pública.
12. Os pagamentos de Matricula deverão ser realizados em espécie, na Sala de Gerência de Pós–
Graduação, Campus Garanhuns, no ato matrícula, ou através de depósito ou transferência
bancária, ou ainda PIX para a conta indicada no formulário de matrícula disponibilizados on-line.
13. O candidato deverá apresentar os documentos listados abaixo, no momento da matrícula
presencial, comparecendo ao local indicado no horário e dia agendado, ou anexar os documentos
no formulário on-line, caso realize a matrícula on-line.
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a. Cópia do Diploma devidamente autenticada (ou trazer Diploma original junto com cópia
para autenticação pela secretária da Pós-Graduação) ou Certidão de Conclusão.
b. Cópias de RG, CPF, Comprovante de Residência
14. Os documentos poderão ser anexados on-line sem autenticação desde que o candidato leve
posteiormente à secretaria da Pós-Graduação os documentos originais para conferência.
15. Os boletos referentes às mensalidades serão gerados após o início das aulas e deverão ser pagos
somente através do sistema de rede bancário.
16. O Curso de Pós-Graduação é auto-financiado e está orçado nos seguintes valores:
16.1 Os cursos de Especialização em Psicopedagogia e Educação Infantil está orçado nos
seguintes valores: em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos) por participante, sendo pago em 18
parcelas mensais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), mais a taxa de matrícula no valor de R$
R$ 200,00 (duzentos reais) e inscrição de R$100,00 (cem reais).
16.2 Os cursos de Especialização em Ensino de Biologia e Ensino de Geografia estáo orçados
nos seguintes valores para cada um: em R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais) por
participante, sendo pago em 18 parcelas mensais no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais),
mais a taxa de matrícula no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), e inscrição de R$100,00
(cem reais).
16.3 O curso de Especialização em Gestão Estratégica com Pessoas está orçado nos seguintes
valores: em R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais) por participante, sendo pago em
18 parcelas mensais no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), mais a taxa de matrícula no
valor de R$ R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), e inscrição de R$100,00 (cem reais).
16.4 O curso de Especialização em Saúde Pública está orçado nos seguintes valores: em R$
4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais) por participante, sendo pago em 18 parcelas
mensais no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta e um reais), mais a taxa de matrícula no
valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta e um reais) e inscrição no valor de R$ 100,00 (cento
reais).
17. O valor total do curso por participante poderá sofrer alteração no caso de haver mudanças na
política econômica do país.
18. As mensalidades do Curso de Pós-Graduação deverão ser pagas na rede bancária, até o dia do
vencimento, iniciando em abril de 2022.
19. O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu está previsto para ser realizado no período de março de
2022 a setembro de 2023, incluindo o período de construção e entrega do trabalho de conclusão
de curso TCC.
20. A modalidade ds Cursos de Especialização é semipresencial, com aulas presenciais aos sábados
e à distância aos domingos com dez horas/aulas diárias e quinzenalmente.
21. Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, seguem a orientação quanto à verificação do
aproveitamento e assiduidade dos alunos:
a. Será considerado aprovado em cada disciplina o aluno que obtiver:
1. No mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência;
2. Nota igual ou superior a 7,0 (sete)
b. O aluno que não preencher estas exigências será automaticamente reprovado na
disciplina, não havendo segunda oportunidade de prova.
c. A entrega do trabalho de conclusão de curso (TCC) é obrigatótia, sem, no entanto,
haver obrigatoriedade de defesa pública.
d. O aluno deverá concluir seu curso no máximo em 1 (um) ano e (06) seis meses de
acordo com a Resolução CONSUN 028/2020 e CNE/CES Nº01 de 06/04/2018)
22.Será fornecido Certificado de Conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu ao aluno que
cumprir rigorosamente as exigências de avaliação de cada disciplina e for considerado aprovado no
curso.
23.Os alunos vinculados aos cursos de especialização da UPE/ Campus Garanhuns devem estar
submetidos às exigências estabelecidas pela RESOLUÇÃO CONSUN Nº 028/2020.
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24.Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Conselho de Gestão Acadêmica e
Administrativa da Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns.

Garanhuns,08 de novembro de 2021

Prof'. Dra Rosângela Estevao Alves Falcão
Diretora da UPE/Multicampi Garanhuns, Salgueiro, Arcoverde e Serra Talhada
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