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EDITAL DE SELEÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL 2019-2 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – PROPPEXi/Nº 09/2019 

  

 

 A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização 

(ProPPExi) do Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC), torna 

público que foi aprovado, nos termos do Regimento Interno e demais regulamentações 

institucionais, o processo seletivo para Aluno Especial interessado em cursar disciplinas isoladas 

nos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu oferecidas no período letivo 2019/2, nos termos deste 

Edital. 

 

1. DO ALUNO ESPECIAL E DO POTENCIAL APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

1.1 O Aluno Especial neste caso é aquele que, selecionado pela ProPPExi, irá matricular-se para 

cursar disciplina(s) de Curso(s) de Pós-Graduação Lato Sensu conforme oferta de vagas 

estabelecida neste Edital, contudo, sem que com este ato, matrícula em disciplina(s), se 

estabeleça vínculo efetivo com o(s) Curso(s) de Pós-Graduação e/ou com o UNITPAC, o qual só 

existirá se houver matrícula no Curso, nos termos de seus editais de abertura. 

 

1.2 Nos termos do Regimento Interno do UNITPAC, as disciplinas cursadas isoladamente na 

condição de Aluno Especial poderão ser objeto de aproveitamento de estudos quando da efetiva 

matrícula em Curso de Pós-Graduação Lato Sensu oferecido por esta Instituição. 

 

1.3 Para que as disciplinas cursadas isoladamente possam valer como componente curricular e 

ter seu requerimento de aproveitamento de estudos analisado e potencialmente deferido, os 

Alunos Especiais que as cursarem deverão ser nelas aprovados, submetendo-se e satisfazendo 

as mesmas exigências estabelecidas para os Alunos Regulares do Curso a que estejam 

integradas, bem como ao prazo estabelecido no Regimento Interno para o exercício desta 

faculdade. 

 

1.4 A comprovação de que as disciplinas cursadas isoladamente se prestam ao aproveitamento 

de estudos e equiparação a componente curricular se fará por Declaração expedida pela 

Secretaria Acadêmica do UNITPAC. 

 

1.5 Como Aluno Especial, o mesmo, somente poderá se matricular em um único Curso de Pós-

Graduação cumprindo um total de no máximo 50% do Currículo do Curso requerido. 

 

1.6 Caso o Aluno Especial tenha o mínimo de 75% de frequência na disciplina isolada que cursa, 

mas não se submeta às mesmas exigências avaliativas impostas aos Alunos Regulares ou nelas 

não logre êxito, receberá Certificado de Curso de Extensão equivalente ao número de horas-aula 

da disciplina. 

 
1.7 O objetivo da aceitação de Alunos Especiais nos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu é 
proporcionar aos interessados vivências acadêmicas típicas dos programas de Pós-Graduação, o 
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que envolve contato com docentes, aprofundamento de conhecimentos ou obtenção de novos, 
dentre outras vantagens acadêmicas. E ainda, caso haja identificação e interesse pessoal, tal 
acúmulo de saberes poderá lhes ser útil no caso de, no futuro, em sendo aprovados em processo 
seletivo para ingresso como Alunos Regulares em Curso de Pós-Graduação, resolvam trilhar a 
jornada acadêmica que as disciplinas isoladas lhes apresentaram. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão realizadas na Secretaria Acadêmica do UNITPAC, nos seguintes 

horários: das 8:00 as às 21:00 horas, até no máximo 3 (três) dias antes de iniciadas as aulas 

para a(s) disciplina(s) isoladas pretendida(s) (vide item 3.2 deste Edital). 

 

2.1.1 As inscrições para cursar disciplinas isoladas devem ser expressas, não se pressupondo 

inscrição em disciplinas isoladas para as quais se tem vagas disponíveis que não tenham sido 

devidamente indicadas no ato da inscrição por meio do formulário adequado. 

 

2.2 Poderão se inscrever profissionais com curso superior (Bacharelado ou Licenciatura Plena), 

que se enquadre na área do Curso proposto. 

 

2.3 No ato da inscrição, em que informarão a(s) disciplina(s) para a(s) qual(is) concorrem, deverão 

os candidatos entregar a seguinte documentação, em envelope lacrado e sobrescritado com sua 

identificação nominal: 

a) Fotocópia da Carteira de Identidade; 

b) Fotocópia do CPF; 

c) Fotocópia do Título Eleitoral com comprovante da última eleição; 

d) Fotocópia do Certificado de Reservista; 

e) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

f) Fotocópia do Diploma de Graduação (frete e verso); 

g) Fotocópia do Histórico Escolar da graduação. 

 

2.4 A falta de qualquer um dos documentos acima listados tornará inválida a inscrição, de modo 

que não será homologada. 

 

2.5 A comprovação da idoneidade documental referente aos documentos cujas fotocópias foram 

apresentadas se dará em razão de serem autenticadas em cartório ou em razão da apresentação 

dos originais por ocasião da efetivação da matrícula na(s) disciplina(s) isolada(s) para a(s) qual(is) 

concorreu o interessado em se tornar Aluno Especial.  

 

2.6 A comprovação documental de dados do Currículo Lattes poderá ser exigida pela ProPPExi no 

curso do processo de seleção, caso isto se faça necessário, devendo os interessados a 

apresentar dentro de 2 (dois) dias úteis, contados de eventual comunicação desta exigência. 

 

2.7 Caso julgue necessário, a ProPPExi ou a Secretaria Acadêmica do UNITPAC poderão 

requerer ou buscar comprovação da idoneidade do conteúdo (dados) da documentação 

apresentada, ficando desde já cientes os interessados.  
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3. DAS VAGAS 

3.1 Os selecionados poderão matricular-se, nos termos deste Edital, nas vagas disponibilizadas 

para Alunos Especiais, conforme tabela apresentada no item 3.2.  

 

3.2 Abaixo estão relacionados Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e respectivas disciplinas, 

além do número de vagas ofertadas em cada uma destas e as datas em que serão ministradas. 

3.2.1 Os Alunos Especiais poderão se matricular em qualquer das disciplinas oferecidas 

neste Edital, desde que obedecido os termos do item 1.5 deste Edital; 
 

3.2.2 O valor de cada disciplina é informado na tabela abaixo. 
 

CURSO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO 
DISCIPLINAS OFERTADAS 

VAGAS 

POR 

DISCIPLINA 

DATAS 

Educação Física 

Escolar e 

Treinamento 

Desportivo de 

Base 
 

Valor por 

disciplina: 

R$ 320,00 

1) Educação Física no Ensino Infantil, 

Fundamental e Médio 

 

2) Bases Nutricionais e 

Suplementação no Esporte e 

Atividade Física 

 

20 

 

1) 10 e 11/08/2019 

 

2) 31/08 e 01/09/2019 

 

Gerenciamento de 

Obras e 

Tecnologias da 

Construção Civil 
 

Valor por 

disciplina: 

R$ 449,00 

1) Gestão da Produtividade 

 

20 

 

1) 31/08 e 01/09/2019 

Direito Civil e 

Processo Civil 
 

Valor por 

disciplina: 

R$ 450,00 

1) Das Tutelas de urgência de 

natureza cautelar e antecipada 

 

2) Dos Procedimentos Especiais 

 

20 

1) 10 e 11/08/2019 

 

2) 31/08 e 01/09/2019 

Contabilidade e 

Direito Tributário 
 

Valor por 

disciplina: 

R$ 380,00 

1) Contencioso fiscal administrativo e 

judicial 

 

2) Responsabilidade civil, ética e 

social 

 

20 

1) 10 e 11/08/2019 

 

2) 31/08 e 01/09/2019 
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3.3 Caso o processo de seleção aponte aprovados (dentro do limite de vagas) e classificados 

para cursar determinada(s) disciplina(s) isolada(s), os interessados que excederem ao número de 

vagas (classificados) possuem a faculdade de cursar outras disciplinas que ainda possuam 

vagas. 

 

3.4 A ProPPExi, se consultada pelos classificados interessados em exercitar a faculdade prevista 

no item 3.3 deste Edital (cursar outra disciplina para a qual não se inscreveram originalmente), os 

orientará quanto à existência de disciplinas com vagas que possuam equivalência com a 

originalmente pretendida, bem como quanto às que possuam afinidade com a área de 

conhecimento na qual informem seu desejo de se aprofundar. 

 

3.5 As datas dos módulos/disciplinas oferecidas neste edital podem estar sujeitos às alterações 

de acordo com imprevistos ocorridos. Porém, será informado com antecedência aos pós-

graduandos matriculados as alterações necessárias para execução do módulo/disciplina. 

 

4. DA SELEÇÃO E DAS FACULDADES DELA DECORRENTES PARA OS INTERESSADOS 

4.1 A seleção será procedida por análise documental, acadêmica e curricular geral, 

considerando-se como fatores relevantes para a classificação: 

a) A idoneidade de todos os documentos entregues no ato da inscrição (caráter eliminatório); 

b) O desempenho acadêmico, aferido pela média geral obtida nos componentes curriculares 

constantes do Histórico Escolar (caráter eliminatório e classificatório) que deverá ser igual 

ou superior a 6 (seis); 

c) A experiência acadêmica (participação em atividades de pesquisa, ensino e extensão 

variadas, publicações etc.) e profissional (na área de interesse e/ou em área afim) 

apresentadas via Currículo Lattes e devidamente comprovadas documentalmente (caráter 

classificatório, para desempates porventura existentes). 

d) Currículo Lattes atualizado impresso. 

 

Docência 

Universitária 

(5ª Turma) 
 

Valor por 

disciplina: 

R$ 380,00 

 

1) Estratégia de Orientação de 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

2) Inovação Tecnológica 

 

20 

1) 10 e 11/08/2019 

 

2) 31/08 e 01/09/2019 

MBA Gestão de 

Pessoas e Coach 
 

Valor por 

disciplina: 

R$ 380,00 

 

1) Educação, Ética e 

Responsabilidade Social 

 

20 
1) 10 e 11/08/2019 
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4.2 Na hipótese de existirem Classificados que não desejem exercitar a faculdade prevista no 

item 3.3, a fim de facilitar sua experiência e valorizar sua iniciativa e uma vez que assim o 

desejem, poderão eles aproveitar o processo de seleção a que se submeteram para Edital de 

Seleção para Aluno Especial 2019-2, obrigando-se, caso optem por aproveitar esta oportunidade, 

a obedecer às disposições do Edital naquilo que a eles se apliquem, como se dá no atendimento 

aos prazos de manifestação quanto a esta opção, dentre outras. 

 

4.3 Da mesma forma, os aprovados neste Edital, uma vez que tenham cursado com 

aproveitamento e nota igual ou superior a 8 (oito) as disciplinas isoladas em que se matricularam 

neste semestre de 2019-1, poderão se matricular sem necessidade de passar por novo processo 

de seleção em disciplinas oferecidas no Edital de Seleção para Aluno Especial 2019-2, desde 

que atendam às condições e ao prazo estipulado para fazê-lo, bem como aos limites e demais 

disposições do Edital 2019-2 que sejam aplicáveis a todos os Alunos Especiais. 

 

5. DOS RECURSOS 

5.1 Qualquer recurso quanto a ato ou decisão praticados no âmbito do processo seletivo 

estabelecido por este Edital deverá ser fundamentado e dirigido à ProPPExi, devendo ser 

protocolizado (inclusive via e-mail: posgraduacao@unitpac.edu.br, com documentação 

escaneada) em até 48 (quarenta e oito) horas após a prática do ato ou divulgação da decisão ou 

resultado. 

 

5.2 O resultado da decisão dos Recursos porventura apresentados será feito via publicação no 

endereço eletrônico no site do UNITPAC, na página da ProPPExi, em resposta ao que serviu à 

sua protocolização na ProPPExi. 

 

5.3 A decisão da ProPPExi em relação aos recursos porventura apresentados é irrecorrível.  

 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado final do Processo Seletivo se dará após julgamento de todos os Recursos porventura 

existentes que possam afetá-lo, e será divulgado no site do UNITPAC, na página da ProPPExi. 

 

6. DA MATRÍCULA 

6.1 A matrícula nas disciplinas isoladas por parte daqueles interessados que tiverem sido 

selecionados na forma deste Edital para ocupar as vagas disponibilizadas (vide também item 3.3 

deste documento) deverá ser efetuada junto à Secretaria Acadêmica do UNITPAC, até do dia 

06/08/2019. 

 

6.2 No ato da matrícula, deverá o interessado, em complementação à documentação já entregue 

no ato da inscrição: 

a) Apresentar preenchido o formulário de matrícula (disponibilizado na Secretaria Acadêmica 

e no site da ProPPExi), indicando clara e precisamente seu interesse em exercitar a 

faculdade estabelecida no item 3.3 deste Edital, bem como em relação a qual(is) 

disciplina(s) o faz; 

mailto:posgraduacao@unitpac.edu.br
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b) Comprovar a idoneidade documental referente aos documentos cujas fotocópias foram 

apresentadas caso não tenham sido elas autenticadas em cartório, o que fará por meio da 

apresentação dos documentos originais; 

c) Comprovar documentalmente, se for o caso, as informações prestadas no Currículo 

Lattes, caso já não o tenha feito antes por exigência da ProPPExi; 

d) Caso tenha sido exigido pela ProPPExi ou pela Secretaria Acadêmica do UNITPAC, 

apresentar elementos que comprovem a idoneidade do conteúdo (dados) da 

documentação apresentada. 

e) Não há taxa extra a se pagar para matrícula. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 Este Edital poderá sofrer acréscimos, alterações e/ou atualizações tendentes a aperfeiçoá-lo 

e adequá-lo às circunstâncias concretas em relação a quaisquer de seus itens, contudo, desde 

que não tenham sido consumados, de modo que qualquer modificação que venha a sofrer será 

publicada no endereço: www.unitpac.com.br. 

 

7.2 É exclusivamente dos interessados a responsabilidade pelo acompanhamento do processo 

de seleção estabelecido neste Edital, inclusive suas eventuais modificações (item 7.1), não 

havendo responsabilidade da ProPPExi, da Secretaria Acadêmica do UNITPAC ou de qualquer 

outro órgão desta Instituição de informar pessoal e individualmente aos interessados sobre o 

andamento das diversas etapas, atos a serem praticados e prazos a serem cumpridos. A 

publicidade de todos as informações referentes a este Edital, inclusive eventuais modificações, 

se fará por meio do endereço eletrônico: www.unitpac.com.br/sites/pos-graduacao. 

 

 

Araguaína, 29 de julho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 Profº. Durval Nolasco das Neves Neto 
Coordenação Pós-graduação 

http://www.unitpac.com.br/
http://www.unitpac.com.br/sites/pos-graduacao

