PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
EDITAL Nº 1193/2020

PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
PRESENCIAL
4º BIMESTRE LETIVO DE 2020

A Universidade Católica de Brasília torna público aos interessados que estão abertas
as inscrições para o processo seletivo dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu –
Modalidade Presencial - nos cursos e áreas listados abaixo desta Universidade, informamos
que todos os cursos atendem às exigências da Resolução do Conselho Nacional de Educação
nº 1, de 06 de abril de 2018 (DOU nº 67, 09.04.2018, Seção 1, p.43).
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

QUADRO 1 – ETAPAS E DATAS DO PROCESSO SELETIVO
ETAPA

DATA E PROCEDIMENTOS
27/08/2020

Início da Inscrição

ISENTO

Taxa de Inscrição
1

Quantidade de Vagas (por curso)
Convocação para Matrícula – QUARTO
BIMESTRE.
Início das aulas QUARTO BIMESTRE

25 vagas
A partir do dia 02 de setembro de 2020
até 05 de outubro de 2020.
05/10/2020.

Vencimento da 1ª parcela do curso

05 dias Após a Matrícula
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No caso de algum curso não atingir o quórum mínimo de 10 candidatos para a
formação de turma, os candidatos serão informados e estes poderão aguardar até que
o curso desejado ‘forme turma’.

1. CURSOS E CAMPUS:


Os conteúdos TEÓRICOS serão ministrados de forma REMOTA. As atividades de cunho
PRÁTICO serão ministradas no Campus I – Taguatinga.

CURSOS COM ENCONTROS QUINZENAIS – SEXTA-FEIRA (NOTURNO) E SÁBADO (MATUTINO E
VESPERTINO).
CURSO

PARCELAS E MENSALIDADE*
(VALOR BRUTO) *
18x R$ 695,00

1.

Análise de Dados com BI e Big Data

2.

Direito Civil e Processual Civil

18x R$ 695,00

3.

MBA em Gestão de Pessoas e Equipes

18x R$ 695,00

4.

MBA em Gestão de Projetos

18x R$ 695,00

5.

MBA em Gestão Estratégica, Resultados e Liderança.

18x R$ 695,00

6.

MBA em Marketing Digital e Mídias Sociais

18x R$ 695,00

7.

Nutrição Materno Infantil

18x R$ 695,00

8.

Perícia Digital

18x R$ 695,00

9.

Psicopedagogia com ênfase em Neurociência

18x R$ 695,00

2. INSCRIÇÕES
As inscrições para o processo seletivo da Pós-Graduação Lato Sensu - modalidade
presencial - deverão ser realizadas no site da UCB (https://ucb.catolica.edu.br/portal/).

3. CONVOCAÇÕES PARA MATRÍCULA
Os candidatos serão convocados para matrícula, conforme lista de classificação
divulgada. O comunicado dos candidatos aprovados será disponibilizado nos meios de
comunicação da UCB (site, e-mail, telefone), juntamente com as orientações para a matrícula.
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DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA: (anexar no Portal do Processo Seletivo no
momento da Inscrição ou logo após)
a) Documento Oficial de Identificação (RG, CNH, PASSAPORTE, REGISTRO
PROFISSIONAL, ETC).
b) CPF (para brasileiros).
c) Diploma do curso de Graduação (no caso de Curso realizado no exterior, o mesmo
deverá ser reconhecido nos termos da Lei).
d) Histórico do curso de Graduação.
e) Foto recente
A ausência de qualquer um dos documentos solicitados fará com que o candidato (a)
assine um 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 da Declaração de
Conclusão do Curso, aguardando o respectivo diploma.
A homologação das inscrições se efetiva quando atingido o quórum mínimo de 12
estudantes exigidos para cada curso, exceto, nos cursos ativos com turmas em andamento.
A matrícula dos selecionados será realizada via web, ao serem validados os
documentos anexados no Portal do Candidato.
Será enviado aos candidatos o boleto de matrícula. O pagamento da primeira
parcela é CONFIRMAÇÃO da Matrícula no curso desejado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. A UCB disponibiliza a cada estudante matriculado orientação no Trabalho de Conclusão
do Curso, 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.
2. O aluno que solicitar Cancelamento da Matrícula antes de iniciado o bimestre letivo, terá
direito a restituição de 80% (oitenta por cento) do valor pago na primeira parcela.
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3. É responsabilidade do aluno manter atualizado seus dados cadastrais para fins de
comunicação entre a instituição e o mesmo.
4. O vencimento dos boletos subsequentes é todo dia 10 de cada mês (exceto boleto de
matrícula). O boleto estará disponível para impressão no portal do aluno, pelo menos,
sete dias antes do vencimento.
5. Caso a turma não seja formada, o aluno deverá formalizar um processo de restituição
de 100% dos valores pagos (inscrição e/ou matricula) através do e-mail
poslato@ucb.br ou, se preferir, presencialmente no Setor de Atendimento ao Aluno –
ATENDE.
6.

Política de descontos: saiba mais sobre as regras para concessão de benefícios
parciais/totais e financiamentos oferecidos pela Universidade Católica de Brasília aos
estudantes dos cursos de pós-graduação Lato Sensu - modalidade presencial - no site:
https://inscricaoucb.catolica.edu.br/pos
Ao se inscrever no Processo Seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas

estabelecidas neste Edital.
Brasília, 27 de agosto de 2020.

Prof. PhD. Christian Philip Klein
Coordenador-Geral de Formação Continuada
Universidade Católica de Brasília
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