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EDITAL n.º 164/2011

EDITAL PARA CURSOS DE LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO - 2012/1

Anelise  Viapiana  Masiero,  Pró-Reitora  de  Pós-graduação,  Pesquisa  e  Extensão  da 
Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC, e Magali de Fátima Moreira da Silva, Secretária 
Acadêmica, no uso de suas atribuições, abrem as inscrições de ingresso em cursos de Pós-graduação 
lato sensu – Especialização.

1. INSCRIÇÕES:
Data: 16/12/2011 a 31/01/2012

2. LOCAL: 
Secretaria de Pós-graduação da Uniplac (Centro de Ciências Jurídicas, 1º piso, sala 3101 – 
Campus  Universitário),  ou  através  do site  www.uniplac.net. A inscrição será efetivada 
mediante  preenchimento  do  formulário  e  comprovante  do  pagamento  da  taxa  de 
inscrição.  A taxa  poderá  ser  paga  via  boleto,  gerado no  ato  da  inscrição  na  internet  e 
entregue na secretaria de Pós-Graduação;  via fax (49) 3251-1051 ou ainda via correio – AR, 
Avenida  Castelo  Branco  170,  Bairro  Universitário,  Lages/SC,  CEP:  88509-900,  A/C: 
UNIPLAC, Secretaria de Pós-Graduação. 

3. HORÁRIOS:
a) 09/01 a 31/01/2012: das 13h às 19h, no setor de Protocolo da Uniplac.

b) 01/02 a 31/03/2012: das8h às 12h, das 13h30min às 17h30min e das 18h às 22h.

4. TAXA DE INSCRIÇÃO:
R$ 30,00 (trinta reais). 

5. DAS VAGAS E DO INVESTIMENTO:
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5.1 DAS VAGAS, MODALIDADES E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: 

Nº Curso CH Público Alvo Vagas Nº de
Parcelas

Valor

1 Avaliação Psicológica 375 Psicólogos 25 24 R$ 250,00
2 Desenvolvimento  Sustentável  e 

Manejo Ambiental
390 Biólogos, 

Engenheiros(Agrôno
mos, Florestais, 

Ambientais), 
Economistas, 

Administradores e 
Geógrafos.

25 24 R$ 263,75

3 Enfermagem em Terapia Intensiva 375 Enfermagem 25 24 R$ 350,00
4 Engenharia  de  Segurança  do 

Trabalho
685 Engenheiros, 

Arquitetos e 
Geólogos registrados 

no CREA 
25 24 R$ 350,00

5 Engenharia de Software 420 Profissionais da 
Computação ou áreas 

afins
25 24 R$ 290,00

6 Gestão de Saúde da Pessoa Idosa e 
Promoção da Longevidade

465
Multiprofissional 25 24 R$ 400,00

− Os valores acima são válidos para financiamento direto com a Uniplac.
− Havendo número de inscritos menor que as vagas oferecidas, o valor das parcelas será 

recalculado proporcional ao número de inscritos.

6. MATRÍCULAS:
Local: Secretaria de Pós-Graduação da UNIPLAC 
Período: De  02 a 10 de abril de 2012, 
Horário: Das 8h às 12h, das 13h30min às 17h30min, das 18h às 22h, de segunda-feira à 
sexta-feira. 

6.1  DOCUMENTAÇÃO  PARA MATRÍCULA:  (autenticadas  na  UNIPLAC  mediante 
original, sem custos)

(a) Cédula de Identidade (uma cópia simples);

(b) Cadastro de Pessoa Física – CPF (uma cópia simples);

(c) Diploma do Curso Superior (uma cópia simples)

(d) Certidão de Nascimento ou Casamento (uma cópia simples);

(e) Declaração de isenção de débito com a UNIPLAC, autenticada pelo Setor de Contas a 
Receber (formulário próprio à disposição na Secretaria de Pós Graduação); 

(f) Cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição;

6.2 INÍCIO DAS AULAS:
Data: 13 de abril de 2012 ou conforme cronograma do curso.

6.3 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS CURSOS:
Sextas-feiras das 18h40min às 22h30min, 



Sábados das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min – conforme cronograma divulgado no 
primeiro dia de aula.

7. OBSERVAÇÃO:
A UNIPLAC reserva-se o direito de não oferecer o curso, caso não se confirme o número 

mínimo de vagas oferecidas. A UNIPLAC poderá postergar a data de início do curso, em função do 
processo de formação da turma com o número mínimo de alunos para viabilizar o custo financeiro 
do curso.

Para efetivação da matrícula o(a) aluno(a) não poderá ter qualquer pendência financeira com 
a Fundação UNIPLAC. 

Caso a formação da turma não se confirme no prazo de até 6 meses da sua inscrição, o 
pagamento da taxa de inscrição poderá ser devolvido, mediante solicitação formal via protocolo da 
instituição com dados bancários e número do CPF do solicitante, para depósito. Se a turma for 
oferecida e o aluno optar pela não-matrícula, não será devolvida a taxa de inscrição.

Caso a turma tenha sido formada dentro do prazo de formação da turma e haja desistência da 
inscrição no curso por parte do interessado, a UNIPLAC reserva-se no direito de não efetuar a 
devolução de taxas que tenham sido pagas, observado o prazo de formação da turma, e consideradas 
todas as informações constantes e aceitas na ficha de inscrição no curso.

A UNIPLAC entrará em contato com os inscritos via e-mail e telefone, conforme dados na 
ficha  de  inscrição,  comunicando  do  encaminhamento  do  processo  de  seleção,  e  se  por  algum 
motivo a informação não chegar, o interessado poderá fazer contato via email  pos@uniplac.net, 
pelo telefone (49) 3251-1000 ou acompanhando pelo site www.uniplac.net .

Lages, 16 de dezembro de 2011.

     Magali de Fátima Moreira da Silva                       Anelise Viapiana Masiero
                Secretária Acadêmica                                  Pró-Reitora de Pós-Graduação, 
                                                                                              Pesquisa e Extensão
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