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EDITAL Nº 2 de 2019, de 01 de novembro de 2019 
 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU PRESENCIAL PARA O PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DE 2020 

 
 

A Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife torna público aos interessados que estão 

abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu 

nos cursos e áreas listados abaixo desta Faculdade, informamos que o curso atende às 

exigências da Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 1, de 08 de junho de 2007. 

 
 

Principais datas deste processo seletivo, observe com atenção. 
 
 
 

DIVULGAÇÃO 

Quadro 1 – Etapas e datas do Processo Seletivo 

I ETAPA DATA 

Análise dos documentos EM ATÉ 5 dias úteis 

Divulgação dos resultados 48 horas após análise 

Recebimento de matrícula e senha / Assinatura do Contrato Até 24 horas após a divulgação dos resultados 

Boleto da 1ª parcela do curso Até 48 horas após a divulgação dos resultados 

Início das aulas 1º semestre de 2020. 
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Detalhamento dos Cursos em nosso endereço na internet: 

https://ficr.catolica.edu.br/portal/cursos/pos-graduacao/mba-e-especializacao/ 

 

Quadro 2 - Mensalidade – 1º/ 2020 – Pós-Graduação (Lato Sensu) – Presencial 

Nome da área ofertada Vagas Mensalidade 
Final 

Parcelas Local Dias Período do dia 

MBA em Logística Empresarial 25 R$ 480,00* 18 FICR Sextas/Sábados Matutino/Vespertino 

MBA em Cooperativismo 25 R$ 450,00* 16 FICR Sextas/Sábados Matutino/Vespertino 

MBA em Gestão Financeira 25 R$ 420,00* 18 FICR Sextas/Sábados Matutino/Vespertino 

MBA em Gestão Empresarial 25 R$ 420,00* 18 FICR Sextas/Sábados Matutino/Vespertino 

MBA em Inovação 25 R$ 420,00* 18 FICR Sextas/Sábados Matutino/Vespertino 

MBA em Gestão do Desenvolvimento Humano 
e Organizacional 

25 R$ 420,00* 18 FICR Sextas/Sábados Matutino/Vespertino 

Especialização em Educação e Práticas 
Inovadoras 

36 R$ 375,00* 15 FICR Sextas/Sábados Matutino/Vespertino 

Especialização em Bioética e Direito em Saúde 25 R$ 500,00* 18 FICR Sextas/Sábados Matutino/Vespertino 

 *Descontos de até 20%. 

 

 

1. INSCRIÇÕES 
 

1.1 Período e local de inscrição 

As inscrições para a seleção do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu deverão ser 

realizadas na Central de Atendimento da FICR ou no site 

(https://ficr.catolica.edu.br/portal/cursos/pos-graduacao/mba-e-especializacao/) no período acima 

determinado. 

No ato da inscrição o candidato deverá anexar no Portal de Inscrição todos os documentos 

exigidos (escaneados) bem como a Declaração de Cópia Autêntica (Anexo II), devidamente 

assinada. 

Serão convocados em PRIMEIRA CHAMADA (a partir de 15/001/2020) os candidatos que 

pagaram e enviaram a documentação e cujo curso atingiu o limite mínimo candidatos. 

Os demais candidatos deverão aguardar a SEGUNDA CHAMADA, com data a ser  

divulgada no site da Faculdade. Caso a turma não seja formada o aluno deverá formalizar um 

processo de restituição de 100% dos valores pagos (inscrição e/ou matricula); 

1.2 Documentação do candidato a ser enviada/apresentada no ato de inscrição: 
a) Ficha de Inscrição (anexo I); 
b) Declaração de cópia autêntica dos documentos enviados (anexo II); 
c) Carteira de Identidade; 
d) CPF; 
e) Foto recente; 
f) Diploma de Conclusão do Curso de Graduação em área especificada nas exigências de cada 

https://ficr.catolica.edu.br/portal/cursos/pos-graduacao/mba-e-especializacao/
https://ficr.catolica.edu.br/portal/cursos/pos-graduacao/mba-e-especializacao/
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curso; 
g) Histórico Escolar de Graduação; 
h) Declaração ou Certificado de Conclusão do Curso de Graduação, no caso do candidato ainda 

não tiver o diploma de graduação. 
i) Curriculum Vitae. 
j) Comprovante de Endereço. 

 
A ausência de qualquer um dos documentos solicitados fará com que o pretendente assine termo 

de vinculação de matrícula e no caso de ausência de Diploma de Graduação a inscrição será efetivada 

de forma temporária, por meio de apresentação de Declaração de Conclusão de Curso, aguardando o 

respectivo Diploma. 

O candidato, ao apresentar a documentação exigida, responsabiliza-se pela veracidade de todas 

as informações prestadas, de acordo com a Declaração do item “b” acima. 

A homologação das inscrições se efetiva quando atingido mínimo de estudantes exigidos para 

cada curso e os candidatos serão comunicados via e-mail ou telefone a respeito de cada situação. 

Cabe ao candidato manter seu registro atualizado. 

Ao se inscrever no Processo Seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas 

neste Edital. 

 

2. DAS VAGAS E CLIENTELA 
 

Serão oferecidas vagas, de acordo com o Quadro 2 para cada curso a candidatos (as) portadores 

(as) de diploma de nível superior de graduação de acordo com as áreas necessárias para cada curso. 

O número de vagas poderá ser aumentado de acordo com a peculiaridade de cada formação e 

será informado ao candidato quando acontecer. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 
 

Será realizado por meio de análise documental e convocação de entrevista quando o curso 

necessitar, ou ainda, por meio de outros critérios divulgados na página de cada curso. 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem de inscrição e posterior entrega de 

documentação, ou em caso de outros critérios de seleção, a forma de classificação será listada na 

página do curso. 
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

5.1 - Os candidatos selecionados serão avisados por e-mail ou telefone e deverão efetivar a matrícula 

conforme cronograma acima; 

5.2 – As matrículas, somente serão efetivadas após o pagamento da primeira parcela e com a 

devolução do contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado; 

5.2.1 - As turmas somente serão confirmadas mediante ao quórum mínimo de cada curso e após o 

pagamento da primeira parcela; 

5.2.2 - Caso a turma não seja formada o aluno será restituído com 100% dos valores pagos (inscrição 

e matrícula); 

5.3 - O início das aulas de Lato Sensu presencial está previsto para o primeiro semestre de 2020, 

todavia, cada curso possui cronograma próprio que será disponibilizado para cada estudante 

matriculado; 

5.4 - A Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife disponibiliza orientação de Trabalho de 

Conclusão de Curso a cada estudante matriculado no Programa, sem, contudo garantir a vinculação 

do estudante a um determinado orientador, em caso de desligamento desse orientador do quadro 

docente do curso ou da instituição; 

5.5 – O aluno que solicitar Cancelamento da Matrícula antes de iniciado o curso, terá direito a 

restituição de 80% (oitenta por cento) do valor pago na primeira parcela. 
 

5.6 - É responsabilidade do aluno manter atualizado seus dados cadastrais (endereço, email, telefones, 

etc). 

5.7 – O vencimento do boleto é todo dia 10 de cada mês. O boleto estará disponível para impressão 

no portal do aluno, pelo menos, dez dias antes do vencimento. Exceto, a matrícula que estará disponível 

logo após a divulgação dos resultados, para os candidatos aprovados. 

5.8 - Todos os casos não contemplados no presente Edital serão resolvidos pela Direção Acadêmica 

do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife. 

Recife, 01 de novembro de 2020. 
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ANEXO I 
 

 
 

FACULDADE CATÓLICA IMACULADA CONCEIÇÃO DO RECIFE – CATÓLICA N.º INSCRIÇÃO 

Conselho de Educação, Pesquisa/Iniciação Científica e Extensão 

FICHA DE INSCRIÇÃO - SELEÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

NOME 

  
 
 
 

FOTO 
3X4 

 FONE RESIDENCIAL FONE (CELULAR) 

NASCIMENTO 
/ / 

CIDADE ONDE NASCEU UF 

IDENTIDADE ÓRGÃO EMISSOR DATA DE EMISSÃO 
/ / 

CPF SEXO 
F 

 
M 

E-MAIL 

 

CURSO PRETENDIDO: 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

GRADUAÇÃO 

TÍTULO OBTIDO 
ANO IES 

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

LOCOMOTORA AUDITIVA VISUAL 

 

DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

BANCO 

NOME N.º AGÊNCIA CONTA CORRENTE 

 

CASO O NÚMERO DE ALUNOS NÃO SEJA SUFICIENTE PARA A EFETIVAÇÃO DO CURSO, SERÁ DEVOLVIDA A TAXA DE 
INSCRIÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO ACIMA DISCRIMINADO. 

 

DATA E ASSINATURA 

 
 

  /  /   
 

CANDIDATO 
 

OBSERVAÇÕES 
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ANEXO II 

 
 

DECLARAÇÃO DE CÓPIA AUTÊNTICA 
 

 

Eu, , 
 

Portador(a)   do   CPF   no.  ,  candidato(a)  ao 

processo     seletivo     do     Programa     de     Pós-graduação     Lato     Sensu     em 

   da Faculdade Católica 

Imaculada Conceição do Recife do 1º Semestre de 2020, declaro que as cópias 

digitalizadas apresentadas no ato de minha inscrição são cópias autênticas dos 

originais. 

Estou ciente de que, em sendo aprovado(a), no ato da matrícula terei que 

apresentar fotocópias autenticadas ou fotocópias acompanhadas dos originais dos 

referidos documentos. O não cumprimento desta exigência, mesmo que na 

homologação do resultado final eu tenha sido aprovado(a), acarretará na 

impossibilidade de realização da matrícula. Declaro ainda que estou ciente de que, na 

hipótese de prestar falsas informações, estarei incorrendo em falta e sujeito a 

penalidades. 

 
 
 

Recife,  de  de  . 
 
 
 
 
 
 

 

Assinatura 


