Edital nº 21/2017
O Diretor Geral da Faculdade Palotina de Santa Maria/RS torna público que estarão abertas, de 15 de
janeiro a 16 de março de 2018, as inscrições para seleção aos cursos de pós-graduação lato sensu
(Especialização) para o primeiro semestre de 2018.
CURSOS OFERECIDOS
1.1
Especialização em Liderança e desenvolvimento organizacional (2º edição)
1.2
Especialização em Educação e Direitos humanos (3º edição)
1.3
Especialização em Direito de Família e mediação de conflitos ( 5º edição)
1.4
Especialização em Ciências da Religião (NOVO)
INSCRIÇÕES
Período: de 15 de janeiro a 16 de março de 2018
Valor de inscrição e forma de pagamento: R$ 80,00 (oitenta reais), mediante boleto bancário, gerado no
processo de confirmação dos dados de inscrição, pagável em qualquer agência bancária ou lotérica, até a
data do vencimento.
*Vencimento do boleto será dia 19 de março de 2018.
**O valor da inscrição só será devolvido aos candidatos cujos cursos não atingirem o número mínimo de alunos.

ENTREGA DOS DOCUMENTOS E MATRÍCULA
Período: de 19 de março a 06 de abril de 2018
Local: Setor de Registro e Controle Acadêmico
Horário: das 13h às 17h e das 18h às 21h
Documentos necessários:
- Cópia autenticada do diploma de graduação, substituível, até a matrícula, por Certificado de Conclusão
de Graduação;
- Curriculum Vitae (preferencialmente no modelo lattes);
- Cópia da Carteira de Identidade, do Título de Eleitor, do CPF e da Certidão de Nascimento ou
Casamento;
- As inscrições serão validadas mediante o pagamento da Inscrição e entrega da documentação prevista;
- A documentação solicitada não será revisada no ato de recebimento e deverá ser acondicionada em
envelope lacrado. A responsabilidade pelos dados apresentados será exclusivamente do candidato.
*As inscrições somente serão válidas mediante o pagamento do boleto e entregada da documentação completa.

Retirada dos documentos
Após a seleção, os candidatos não selecionados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da divulgação
do resultado, para retirada da documentação junto ao Setor de Registro e Controle Acadêmico.
PROCESSO DE SELEÇÃO
Caso o número de inscritos exceda o número de vagas, será utilizado o critério de análise de currículo e/ou
entrevista.

Desistência de aluno ingressante: se a desistência ocorrer até o último dia útil, anterior ao início do
Curso, permitindo a admissão de outro aluno na vaga liberada, o desistente será ressarcido em 70%
(setenta por cento) dos valores já pagos, mediante apresentação do(s) comprovante(s) de pagamento,
sendo dispensado, integralmente, do pagamento das demais mensalidades.

Se a desistência ocorrer após o prazo acima especificado, os encargos financeiros incorrerão,
integralmente, até a data da solicitação da mesma.
INÍCIO DAS AULAS
O início do curso será no dia 13 de abril de 2018
As aulas serão no prédio da Faculdade Palotina – Campus Patronato, predominantemente quinzenais
(eventualmente em três períodos por mês), às sextas-feiras, das 18h45min às 22h45min e aos sábados das
8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.
*A periodicidade dos cursos poderá sofrer ajuste devido à feriados ou imprevistos, que serão imediatamente comunicados aos
alunos pelos Coordenadores.

CURSOS E INVESTIMENTOS
CURSO

Especialização em
Direito de Família e
mediação de
conflitos (5º edição)

Especialização em
Liderança e
Desenvolvimento
Organizacional (2º
edição)

PÚBLICO-ALVO

Graduados em Direito, Oficiais
das Forças Armadas e da Brigada
Militar e outros profissionais
portares de diploma no ensino
superior
em
graduações
reconhecidas pelo MEC.
Graduados em Administração e
outros profissionais portares de
diploma no ensino superior em
graduações reconhecidas pelo
MEC.

Portadores de diploma em
Especialização
em Educação e qualquer curso superior
Direitos humanos reconhecido pelo MEC.
(3º edição)
Portadores de diploma em
Especialização
em Ciências da qualquer curso superior
Religião (NOVO) reconhecido pelo MEC.

DURAÇÃO

VAGAS

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

INVESTIMENTO

24 meses

40 vagas

450h

1+23 parcelas fixas
de R$397,00

450h

1+23 parcelas fixas
de R$397,00

450h

1+23 parcelas fixas
de R$297,00

450h

1+23 parcelas fixas
de R$297,00

Número
mínimo 25
inscritos

24 meses

40 vagas
Número
mínimo 25
inscritos

24 meses

40 vagas
Número
mínimo 25
inscritos

24 meses

40 vagas
Número
mínimo 25
inscritos

*A Instituição reserva o direito de oferecer turmas apenas se houver um número mínimo de alunos matriculados em cada
turma.
**Egressos formados pela FAPAS terão 15% de desconto na mensalidade.
***Consulte valores diferenciados para Instituições/Empresas.

CERTIFICADOS
O Certificado de Especialista será conferido aos alunos que:
a) Tiverem um mínimo de 75% de participação em cada disciplina.
b) Submeterem-se às avaliações e forem aprovados com nota mínima 7,00 (sete)

c) Cursarem todas as disciplinas do Curso e forem aprovados.
d) Elaborarem e apresentarem o Trabalho de Conclusão (Artigo Científico) -, perante uma Banca
Examinadora e forem aprovados com nota mínima de 7,00 (sete).
Aos alunos que cursarem e forem aprovados em uma ou mais disciplinas, mas interromperem o curso, será
conferido um Atestado de Aproveitamento válido para a referida edição do Curso e que poderá ser
aproveitado em edições posteriores.

_______________________________
Prof. Dr. Antônio Amélio Dalla Costa
Diretor Geral

