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EDITAL PARA CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO  

LATO SENSU UPE CAMPUS ARCOVERDE 2022.1 

 

 

Edital de convocação para Inscrição, Seleção e Matrícula 

de candidato (a) ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Endodontia, para o campus de Arcoverde. 

 

A Diretora da UPE/Campus Garanhuns, Salgueiro, Arcoverde e Serra Talhada, Profª. Drª. 

Rosângela Estevão Alves Falcão, torna público que serão realizadas as inscrições, seleção e 

matrículas de candidatos (as) a alunos (as) do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Endodontia, para o campus de Arcoverde. 

  

A realização da Inscrição, Seleção e Matrícula dos (as) candidatos (as) a alunos (as) far-se-á 

segundo as normas deste Edital. 

 

1. O período de inscrição será de 24 de janeiro a 04 de fevereiro de 2022. 

2. As inscrições serão efetuadas através de formulário on-line pelo link: 

https://forms.gle/mhzr4ggbgfHHgN5U7. 

3. Estão disponíveis 10 (dez) vagas para o curso de Endodontia. As turmas não funcionarão 

com menos de 10 alunos. 

4. Os boletos de inscrição serão emitidos nominalmente e enviados para o e-mail cadastrado 

no formulário on-line. O prazo máximo para pagamento da taxa será até o dia 04 de 

fevereiro de 2022. 

5. A taxa de inscrição custa R$ 100,00. Caso não forme turma com o número mínimo de 

alunos, os (as) candidatos (as) poderão receber de volta o valor total da inscrição, no prazo 

máximo de 6 (seis) meses. 

6. A seleção dos (das) candidatos (as) inscritos (as) far-se-á por entrevista on-line (a ser 

agendada entre os dias 07/02/2022 a 18/02/2022) e pela análise do Curriculum Vitae ou 

Lattes. 

7. Durante o período de inscrição (item 1), o (a) candidato (a) deverá enviar os documentos a 

seguir em formato PDF (se possível, em arquivo único), para o e-mail eea@upe.br: 

a. Curriculum Vitae ou Lattes, devidamente atualizado; 

b. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais); 

c. Diploma de Graduação em Odontologia ou Declaração de Conclusão de Curso, 

acompanhado do Histórico Escolar da Graduação; 

d. Carteira do Conselho Regional de Odontologia ou comprovante de inscrição; 

e.  RG, CPF e Comprovante de Residência. 

8. A seleção será feita por uma comissão indicada pela Coordenação de Pós-Graduação e 

Pesquisa da Unidade de Ensino e nomeada através de uma Ordem de Serviço do Diretor.  

9. O resultado da seleção será divulgado no dia 18 de fevereiro de 2022.  

10. Os (as) candidatos (as) selecionados deverão efetuar a Matrícula no período de 21 de 

fevereiro de 2022 a 04 de março de 2022 na sala da Gerência de Pós-Graduação da 

Universidade de Pernambuco – Campus Arcoverde, situada na Rua Cícero Monteiro de 

Melo, S/N – São Cristóvão – Arcoverde – PE, no horário das 08h às 12h; ou através de 

formulário on-line que será disponibilizado para os (as) candidatos (as) selecionados (as). 

11. Para efetuar a Matrícula o (a) candidato (a) selecionado (a) deverá pagar o valor de R$ 

300,00 (trezentos reais).  O link para emissão do boleto será disponibilizado diretamente 

para os (as) candidatos (as) selecionados (as), logo após o resultado da seleção. 

https://forms.gle/mhzr4ggbgfHHgN5U7
mailto:eea@upe.br
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12.  O início das aulas está previsto para o dia 17 de março de 2022, podendo sofrer alterações, 

caso o número mínimo de alunos (10) não seja atingido. 

13. Os boletos referentes às mensalidades serão gerados após o início das aulas e deverão ser 

pagos somente através do sistema de rede bancária 

14. O Curso de Pós-Graduação é autofinanciado e está orçado nos seguintes valores:  

14.1. O curso de Especialização em Endodontia possui os seguintes valores: em R$ 

31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) por participante, sendo pago em 24 parcelas 

mensais no valor de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), mais a taxa de matrícula 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).  

15. O valor total do curso por participante poderá sofrer alteração no caso de haver mudanças 

na política econômica do país. 

16. As mensalidades do Curso de Pós-Graduação deverão ser pagas na rede bancaria, até o dia 

do vencimento, iniciando em abril de 2022. 

17. O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu está previsto para ser realizado no período de março 

de 2022 a março de 2024. 

18. O Curso de Especialização foi programado para funcionar da seguinte forma: 

a. Quinta-feira: 13h às 21h; 

b. Sexta-feira e sábado: 07h às 17:30hr; 

c. Domingo: 07 às 13h. 

19. O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu segue a orientação quanto à verificação do 

aproveitamento e assiduidade dos (as) alunos (as): 

a. Será considerado aprovado em cada disciplina o (a) aluno (a) que obtiver: 

 No mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência; 

 Nota igual ou superior a 7,0 (sete).  

b. O (a) aluno (a) que não preencher estas exigências será automaticamente reprovado 

(a) na disciplina, não havendo segunda oportunidade de prova. 

c. A entrega e apresentação em sessão pública de um Trabalho de Conclusão de Curso, 

em formato de artigo, é obrigatória. 

d. O (a) aluno (a) deverá concluir seu curso em no máximo em 2 (três) anos, de acordo 

com a Resolução CONSUN 028/2020 e CNE/CES Nº01 de 04/04/2018). 

20. Será fornecido Certificado de Conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu ao (à) 

aluno (a) que cumprir rigorosamente as exigências de avaliação de cada disciplina e for 

considerado (a) aprovado (a) no curso. 

21. Os (as) alunos (as) vinculados aos cursos de especialização da UPE/Multicampi 

Garanhuns devem estar submetidos (as) às exigências estabelecidas pela Resolução CONSUN 

Nº 028/2020. 

22. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Conselho de Gestão Acadêmica e 

Administrativa da Universidade de Pernambuco – Multicampi Garanhuns, Salgueiro, 

Arcoverde e Serra Talhada. 

 

 

Garanhuns, 12 de janeiro de 2022. 

                                                          

 

 

Prof. Dra. Rosângela Estevão Alves Falcão 

Diretora da UPE/Multicampi 

Garanhuns, Salgueiro, Arcoverde e Serra Talhada 


