EDITAL Nº 02/2020
INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU DA FACULDADE ANCHIETA DO RECIFE - FAR

A Faculdade Anchieta do Recife - FAR, através da sua Direção
Acadêmica e Geral torna pública a abertura de inscrições para os cursos de
Pós-graduação em 2021.1, com inscrições de 18 de novembro a 21 de
dezembro de 2020.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A FAR neste ato abre inscrições para seleção de candidatos ao Curso
de Pós-Graduação Lato Sensu em:


MBA em Psicologia Organizacional e Liderança Coaching – 432
horas



MBA em Controladoria e Finanças – 414 horas



MBA em Gestão Estratégica Empresarial – 382 horas



Psicopedagogia Institucional – 414 horas



Psicopedagogia Institucional e Clínica – 590 horas



Gestão Institucional e Coordenação Pedagógica – 382 horas



Educação Especial e Inclusiva – 382 horas



Docência para o Ensino de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS –
446 horas

2. DA ESTRUTURA DOS CURSOS
2.1. A FAR organizou seus cursos de pós-graduação lato sensu de maneira a
oferecer aos alunos a possibilidade de concluir a especialização em 2 ou 3
semestres letivos, de acordo com o tempo de integralização do curso.

2.2. Os encontros presenciais serão realizados na sede da FAR na Rua Carlos
Gomes, 822, Prado, Recife-PE.

2.3. Terão direito aos certificados os alunos que:
• comprovarem frequência de, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) nas
disciplinas de cada módulo cursado;
• obtiverem média de, pelo menos, 70% (setenta por cento) de aproveitamento
em cada disciplina de cada módulo cursado.

2.4. Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu que
se enquadrem nos dispositivos estabelecidos na Resolução CNE nº 1, de 06 de
abril de 2018 terão validade nacional.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições poderão ser realizadas presencialmente ou on-line até 21 de
dezembro de 2020.

a) Para se inscrever será necessário enviar os seguintes documentos para o email secretaria@faculdadea.com.br:
 Preenchimento do Requerimento disponível no site;
 Cópia da Carteira de Identidade (frente e verso);
 Cópia do diploma de graduação reconhecido pelo MEC (declaração de
conclusão de curso será aceita em caráter provisório) e histórico escolar da
graduação.

3.2. Disposições Gerais sobre as inscrições:

a) As informações prestadas no processo de inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato;
b) A divulgação de resultados será feita com a comunicação de aprovação ou
indeferimento justificado, por e-mail.
c) O candidato aprovado receberá e-mail com a confirmação de sua aprovação
e informações sobre a realização da matrícula e assinatura do contrato de
prestação de serviços educacionais.

ATENÇÃO: A FAR reserva o direito de não ofertar o curso caso seja verificado
o não preenchimento do número mínimo de vagas necessárias à sua
viabilidade.

4. DA MATRÍCULA

4.1. As matrículas deverão ser realizadas na Faculdade Anchieta do RecifeFAR que está localizada na Rua Carlos Gomes, 822, Prado, Recife-PE.

4.2 Para efetivar a matrícula os inscritos deverão apresentar os seguintes
documentos (cópia frente e verso autenticada em cartório e original)
relacionados abaixo:
•

Diploma da graduação (declaração de conclusão de curso será aceita
em caráter provisório);

•

Histórico escolar do ensino Superior;

•

Documento oficial de identidade;

•

CPF;

•

Certidão de nascimento/casamento;

•

Comprovante de residência atualizado (últimos três meses);

•

Uma foto 3x4;

•

Comprovante de pagamento da 1º parcela do curso;

•

Contrato de prestação de serviços educacionais.

5. DAS MENSALIDADES

5.1. Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu no ano de 2021 terão o seguinte
valor:
ÁREA DA EDUCAÇÃO
01 curso: 15 x R$ 159,00 - pagando até o dia do vencimento a
mensalidade fica: R$ 139,00.
02 cursos: 15 x R$ 238,50 - pagando até o dia do vencimento a
mensalidade fica: R$ 208,50.

PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL E CLÍNICA
01 curso: 20 x R$ 179,00 - pagando até o dia do vencimento a
mensalidade fica: R$ 159,00
02 cursos: 15 x R$ 258,50 + 05 x R$ 179,00 - pagando até o dia do
vencimento a mensalidade de 258,50 fica: R$ 228,50;

a mensalidade de

179,00 fica: R$ 159,00.

MBA E ÁREA DE GESTÃO E FINANÇAS
01 curso: 18 x R$ 199,00 - pagando até o dia do vencimento a
mensalidade fica: R$ 179,00
02 cursos: 18 x R$ 298,50 - pagando até o dia do vencimento a
mensalidade fica: R$ 268,50.

5.2. No ato da matrícula o candidato paga a primeira mensalidade, uma vez
que não é cobrada taxa de matrícula.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação e
Diretoria Acadêmica da FAR;

6.2. Mais informações podem ser obtidas pelos contatos de e-mail:
secretaria@faculdadea.com.br; Whatsapp: 81-99560-2528; telefone fixo: 813221-2218.

6.3. Caso não haja abertura de turmas por não atingimento do número mínimo
de alunos necessários à sua viabilidade financeira, a FAR comunicará aos
alunos inscritos da não abertura da turma.

6.4. Se necessário, a FAR poderá alterar o horário das aulas, o calendário
original, bem como o corpo docente dos cursos.

6.5.

A

FAR

reserva-se

o

direito

complementares a este documento.

de

emitir,

se

necessário,

editais

Recife, 18 de novembro de 2020.

____________________
Ivanilson Pereira Araújo
Diretoria Geral da FAR

