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EDITAL PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 
 

Edital da PRPPG Lato Sensu de 22 de junho de 2018. 
 

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Vassouras, através da Coordenação 

Geral da Pós-Graduação Lato Sensu (CGPLS), no uso de suas atribuições, torna públicas as normas 

para ingresso nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. 

Cláusula 1ª. DO OBJETO 
 

O presente Edital visa publicar o calendário de pagamento das prestações mensais, bem como a 
tabela com os valores para os ingressantes nos cursos de Pós-graduação Lato Sensu ofertados pela 
Universidade de Vassouras. 

 
Cláusula 2ª. DAS CONDIÇÕES GERAIS DAS SEMESTRALIDADES 

 

2.1 - Os cursos de Pós-graduação Lato Sensu serão divididos em prestações mensais, de acordo com 

o prazo previsto para conclusão de cada curso (Vide Tabela da Cláusula 5ª), sendo que as 

renovações de matrícula ocorrerão semestralmente. 

2.2 - Será adotada a política do número mínimo de alunos para abertura de turma, isto é, 80% 

(oitenta por cento) das vagas oferecidas, como forma de assegurar a cobertura mínima das 

despesas decorrentes para a sua manutenção. 

2.3 - Todas as prestações mensais têm vencimento no dia 10 de cada mês, respeitada, desde já, a 

transferência imediata para o primeiro dia útil, no caso de o dia 10 coincidir com sábados, domingos 

ou feriados nacionais. 

2.4 - Após o vencimento, isto é, a partir do primeiro dia útil posterior ao dia 10 de cada mês, incidirá 

multa de 2% (dois por cento), além de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês 

pro rata. 

2.5 - Os (as) ex-alunos (as) dos cursos de graduação da Universidade de Vassouras terão direito a 

um desconto de 30% (trinta por cento), no valor das prestações mensais em qualquer curso listado 

neste Edital. Após a matrícula e pagamento da primeira prestação mensal integral o aluno deverá 

solicitar o benefício no setor de bolsas no campus da Universidade de Vassouras e, sendo 

aprovado, passará a ter direito a partir da segunda prestação. 

Parágrafo Primeiro – A concessão de desconto é atribuída por mera liberalidade, através deste Edital. Em 

nenhuma hipótese os descontos concedidos poderão ser cumulativos. 



 
 
 

 

2.6 - A listagem de professores dos Cursos poderá ser alterada a qualquer momento por motivo de 

força maior, cabendo à Supervisão Pedagógica de cada Curso definir essa possível alteração. 

2.7 - O cronograma das aulas poderá ser modificado de forma a melhor atender as especificidades 

de cada curso, sendo os alunos previamente informados. 

 
 

Cláusula 3ª – DA INSCRIÇÃO 
 

3.1 A inscrição é isenta de taxa. Para se inscrever, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário 

no site https://www.universidadedevassouras.edu.br/posgraduacao/latosensu e entregar, na 

secretaria de Pós-graduação Lato Sensu, os documentos de matrícula constantes no item 4.1 deste 

edital. 

 
 

Cláusula 4ª – DA MATRÍCULA 
 

4.1 – São necessários os seguintes documentos para a matrícula. 
 

4.1.1. Certidão de Nascimento ou Casamento; 

4.1.2. RG - frente e verso (Não serve CNH); 

4.1.3. CPF (documento expedido pela Receita Federal, não são aceitos outros documentos com a 
citação do mesmo); 

4.1.4. Título Eleitoral (frente e verso); 

4.1.5. Certificado de Reservista (sexo masculino); 

4.1.6. Diploma de Graduação (Frente e Verso), em IES devidamente reconhecida pelo MEC, 
registrado ou Certidão de Conclusão de curso até o ano de 2016 (autenticada); 

4.1.7. Histórico de Graduação (completo); 

4.1.8. 02 fotos 3x4 recentes (carteirinha/ficha de estudante). 

4.1.9. Requerimento de matrícula disponível em 
https://www.universidadedevassouras.edu.br/arquivos/posgraduacao/latosensu/2018/Requer 
imento_de_matricula_PGLS_2018_1_Universidade_de_Vassouras.pdf devidamente preenchido 
e assinado. O requerimento deve ser apresentado em duas vias (não cópias), sendo uma  
delas com firma reconhecida por autenticidade. 

 
 

Parágrafo único: Os documentos originais deverão ser apresentados para conferência das cópias 

necessárias para a matrícula (caso contrário, o aluno deverá apresentar as cópias autenticadas em 

cartório): 

4.2 –Assim, o preenchimento das turmas considerará a ordem de matrícula. O início das aulas é 

previsto para os meses de março e agosto. 

https://www.universidadedevassouras.edu.br/posgraduacao/latosensu
https://www.universidadedevassouras.edu.br/arquivos/posgraduacao/latosensu/2018/Requerimento_de_matricula_PGLS_2018_1_Universidade_de_Vassouras.pdf
https://www.universidadedevassouras.edu.br/arquivos/posgraduacao/latosensu/2018/Requerimento_de_matricula_PGLS_2018_1_Universidade_de_Vassouras.pdf
https://www.universidadedevassouras.edu.br/arquivos/posgraduacao/latosensu/2018/Requerimento_de_matricula_PGLS_2018_1_Universidade_de_Vassouras.pdf


 
 

Cláusula 5ª. DO VALORES DOS CURSOS 
 

 Prestação Mensal 

 
CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

Quantidade 
de prestações 

mensais 

Integral 
Vencimento dia 

10* 

Nº de alunos 
por turma 

1. Automação Industrial 16 R$ 500,00 20 

2. Diagnóstico laboratorial 24 R$ 350,00 20 

3. Engenharia de Instalações Prediais 24 R$ 420,00 20 

4. Engenharia de Segurança do Trabalho 24 R$ 500,00 20 

5. Fisioterapia em Terapia Intensiva 24 R$ 450,00 20 

6. Gestão e Cálculo de Projetos de Engenharia de 
Estruturas 

24 R$ 420,00 20 

7. Gestão e Fabricação de Cerveja 24 R$ 690,00 20 

8. Gestão e Logística 24 R$ 420,00 20 

9. História e Cultura da África, Afro-brasileira e Indígena 24 R$ 230,00 20 

10. MBA em Gestão Estratégica de Negócios em Tempo 
de Mudanças 

24 R$ 350,00 20 

11. MBA em Gestão Estratégica da Tecnologia da 
Informação e Comunicação 

24 R$ 350,00 20 

12. Negócios Jurídicos, Empresariais e Imobiliários 18 R$ 220,00 20 

13. Oncologia Multiprofissional 24 R$ 400,00 20 

14. Pedagogia Empresarial 24 R$ 350,00 20 

15. Perícias Judiciais 24 R$ 400,00 20 

16. Psicologia Hospitalar e da Saúde 24 R$ 450,00 20 

17. Psicopedagogia Clínica e Institucional 24 R$ 350,00 20 

18. Saúde Mental, Dependência Química e Promoção da 
Saúde 

24 R$450,00 20 

 
*Após o vencimento, multa de 2% + juros de mora de 1% ao mês pro rata. 

 
 

 

Cláusula 6ª. DO PÚBLICO-ALVO DOS CURSOS 
 

 
CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU 

PÚBLICO-ALVO 

 

 
1. Automação Industrial 

Engenheiros Eletricistas, Engenheiros Eletrônicos, Engenheiros Mecânicos, 
Engenheiros Civis, Engenheiros de Produção, Tecnólogos, Professores e 
Outros profissionais do segmento de Projetos, Serviços, Manufatura, 
Produção e Manutenção. Profissionais com curso Superior completo em 
Engenharia e áreas afins, que trabalhem como gestores ou diretamente com 
atividades correlacionadas ao uso de Sistemas Automatizados. 

  



 
 

2. Diagnóstico Laboratorial 
Profissionais da saúde atuante em diagnóstico laboratorial, Biólogo, 
Biomédico, Farmacêutico e áreas afins. 

3. Engenharia de Instalações 
Prediais 

Candidatos com diploma de graduação em Engenharia Civil, Arquitetura, 
docentes e profissionais que atuam ou desejam ampliar seus conhecimentos 
na concepção, desenvolvimento e execução de sistemas de instalações 
prediais. 

4. Engenharia de Segurança do   
    Trabalho 

Graduados em Engenharia e Arquitetura. 

5. Fisioterapia em Terapia 
Intensiva 

Graduados em Fisioterapia. 

6. Gestão e Cálculo de Projetos de 
Engenharia de Estruturas 

Candidatos com diploma de graduação em Engenharia Civil, Arquitetura, 
docentes e profissionais que atuam ou desejam ampliar seus conhecimentos 
para gestão, análise, cálculo de projeto de Engenharia de Estruturas. 

7. Gestão e Fabricação de Cerveja 
O curso é direcionado para todo graduado que queira se especializar e 
profissionalizar em produzir cerveja. 

8. Gestão e Logística 
Candidatos com Diploma de Graduação em Engenharia, Arquitetura, 
Administração, docentes e outros profissionais que atuam ou desejam 
ampliar seus conhecimentos para análise de processos logísticos e gestão. 

9. História e Cultura da África 
Afro-brasileira e Indígena 

Graduados em cursos de Ciências Humanas, Ciências Sociais (Advogados e 
Jornalistas), Letras e Artes, além de outras áreas do conhecimento, que 
tenham interesse pela temática. Professores do Ensino Fundamental e Médio 
das redes pública e privada de Ensino. Todos os Graduados devem ser 
portadores de diplomas reconhecidos pelo MEC. 

10. MBA em Gestão 
Estratégica de Negócios 
em Tempo de Mudanças 

Graduados de diversas áreas; empresários, gestores, supervisores de 
equipes de negócios e profissionais que têm por objetivo desenvolver seu 
próprio negócio. 

11. MBA em Gestão Estratégica 
da Tecnologia da Informação 
e Comunicação 

Profissionais graduados nas mais diversas áreas, tais como Sistemas de 
Informação, demais Engenharias como Computação, Produção, entre outras, 
Administradores, profissionais liberais que desejem atuar como 
consultores ou prestadores de serviços de TI, empresários, entre outros 

 
12. Negócios Jurídicos, 

Empresariais e Imobiliários 

Bacharéis em Direito, Advogados, Arquitetos, Engenheiros, Administradores, 
Gestores Imobiliários, além de Professores, Solucionadores e demais 
interessados que atuam direta ou indiretamente na área empresarial e 
imobiliária. 

13. Oncologia Multiprofissional Enfermeiros, Farmacêuticos, Fisioterapeutas e Fonoaudiólogos 

 

14. Pedagogia Empresarial 

Graduados em Licenciatura em Pedagogia, Administração, Psicologia e 
profissionais graduados em curso superior que atuem ou queiram atuar em 
processos de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e 
avaliação de Recursos Humanos nas empresas. 

15. Perícias Judiciais 
Graduados em Biologia, Medicina, Engenheiros, Contadores, Administradores 
e área afins. 

16. Psicologia Hospitalar e da 
Saúde 

Graduados em Psicologia. 

17. Psicopedagogia Clínica e  
Institucional 

Graduados em Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e áreas afins. 

18. Saúde Mental, Dependência 
Química e Promoção da Saúde 

Profissionais com formação superior, tais como, Psicólogos, Enfermeiros, 
Terapeutas Ocupacionais, Médicos, Fisioterapeutas, Assistentes Sociais, 
Fonoaudiólogos e demais profissionais que atuem ou desejam atuar na área 
da saúde mental. 

 

  



 

 

 

OBS: Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas através do e-mail: 

copp2@universidadedevassouras.edu.br 

 
 

Coordenador Geral da Pós-Graduação Lato Sensu 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Universidade de Vassouras 

Fundação Educacional Severino Sombra 

mailto:copp2@universidadedevassouras.edu.br

