EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU)
2020

1. CURSOS E VAGAS OFERECIDAS
PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU) PRESENCIAL
CURSO
Assistência Especializada ao Paciente
Internado em Unidade de Terapia Intensiva*
Urgência e Emergência em Saúde*
Farmácia Clínica Aplicada à Dispensação*
Gestão e Auditoria em Serviços de Saúde*
Nutrição Clínica*

DIA/HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO
Sábados,
8h às 18h
Sábados,
8h às 18h
Sábados,
8h às 18h
Sábados,
8h às 18h
Sábados,
8h às 18h

CARGA
HORÁRIA VAGAS
DIDÁTICA
360h

30

360h

30

360h

30

360h

30

360h

30

*Cursos abertos

Os encontros serão quinzenais.
(A) As disciplinas de Qualidade de Vida, Meio Ambiente e Economia Sustentável e
Didática do Ensino Superior serão oferecidas à distância. Outras disciplinas a critério
da IES poderão ter parte de sua carga horária ofertada a distância.
(B) A Instituição reserva-se o direito de não implantar o curso cujo número de
classificados seja inferior ao número de vagas oferecidas.
(C) Podem se inscrever candidatos com graduação completa nas áreas da saúde ou
profissionais graduados de outras áreas, que tenham interesse em especializar-se na
área da saúde.
(D) O candidato declara-se ciente da necessidade de apresentar o comprovante de
conclusão de graduação, ou equivalente, para a efetivação da matrícula, nos cursos
de Pós-graduação (lato sensu).

2. MODALIDADES DO PROCESSO SELETIVO
Para o Processo Seletivo de Pós-Graduação (Lato Sensu) o Centro Universitário Campos
de Andrade, disponibiliza aos candidatos a modalidade de análise de currículo
pos.saude@uniandrade.edu.br

3. CALENDÁRIO
ENTRADA

INSCRIÇÃO

MATRÍCULA

INÍCIO DAS AULAS

TURMA 2020

I

20/11/2019 - 07/02/2020

até 07/02/2020

08/02/2020

TURMA 2020

II

10/02/2020 - 13/03/2020

até 13/03/2020

14/03/2020

TURMA 2020

III

16/03/2020 - 17/04/2020

até 17/04/2020

18/04/2020

TURMA 2020

IV

20/04/2020 - 05/06/2020

até 05/06/2020

06/06/2020

TURMA 2020

V

08/06/2020 - 10/07/2020

até 10/07/2020

11/07/2020

TURMA 2020

VI

13/07/2020 - 28/08/2020

até 28/08/2020

30/08/2020

TURMA 2020

VII

01/09/2020 - 02/10/2020

até 02/10/2020

03/10/2020

TURMA 2020 VIII 05/10/2020 - 06/11/2020

até 06/11/2020

07/11/2020

TURMA 2021

IX

09/11/2020- 05/02/2021

até 05/02/2021

06/02/2021

TURMA 2021

X

08/02/2021- 19/03/2021

até 19/03/2021

20/03/2021

4. ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS
4.1 Inscrição na Pós-Graduação Presencial
Para efetuar a inscrição no Processo Seletivo de Pós-Graduação (lato sensu), o candidato
deverá:
a) Fazer inscrição via site www.uniandrade.br/pos
b) Imprimir o boleto de inscrição gerado pelo site.
4.2 Matrículas na Pós-Graduação
Para a pré-matrícula no curso de Pós-Graduação , o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos especificados abaixo:
● Cópia do diploma de graduação devidamente registrado segundo as normas
estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Em caso de candidatos estrangeiros,
o diploma deve estar validado por uma universidade brasileira, credenciada pelo MEC,
de acordo com a legislação vigente;
● Cópia da Cédula de Identidade (RG). Em caso de candidatos estrangeiros, cópia da
Carteira de Identidade de Estrangeiro (RNE);
● Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
● Cópia Certidão Civil (casamento para os casados legalmente e nascimento para os
solteiros e no caso de divorciados, apresentar certidão com averbação;
● Uma foto 3 x 4 recente, sem data (colocar o nome completo no verso);
● Cópia do Comprovante de Residência (atualizada e de preferência em nome do aluno);
●

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário.

● formulário de Inscrição devidamente preenchido.

A documentação, acompanhada pelos originais e cópia simples, poderá ser entregue
pessoalmente na Central de Atendimento no seguinte endereço:
● Cidade Universitária Uniandrade: Rua João Alencar Guimarães (prolongamento da Av.
Iguaçu), esquina com Rua João Scuissiato, nº 01 – Santa Quitéria – Curitiba/PR
Ou ainda, todos os documentos autenticados em cartório e enviados pelo correio,
poderão ser encaminhada aos cuidados da Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação no
endereço:

● Cidade Universitária Uniandrade: R. Marumby, nº 283 – CEP: 81220-090 – Santa
Quitéria – Curitiba PR.

Para os candidatos já graduados, mas que ainda não possuem o diploma, devem
apresentar a certidão de conclusão do curso com seu respectivo histórico escolar e
comprometer-se a apresentar o diploma, devidamente registrado, até a conclusão do curso.

Observações:
1. Não será efetuada a matrícula sem a documentação acima especificada.
2. O candidato que não efetivar a matrícula nas datas e locais indicados será considerado
desistente, liberando sua vaga para outro candidato.

5. INFORMAÇÕES GERAIS
O Centro Universitário Campos de Andrade - UNIANDRADE reserva-se o direito de não
oferecer o curso de Pós-Graduação em que o total de classificados for inferior às vagas
oferecidas. Nesse caso, os candidatos classificados serão convidados a matricular-se em
outro curso em que exista vaga (observada a sua classificação) ou por receber (somente
neste caso) a devolução dos documentos.

Curitiba, 25 de outubro de 2019.

PROF. JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE FILHO
REITOR

