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EDITAL
A Coordenação Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa da POLI/UPE e o Conselho
de Gestão Acadêmica e Administrativa da Escola Politécnica de Pernambuco, no uso de
suas atribuições, torna público o presente Edital, que estabelece as normas específicas para
o Exame de Seleção, Admissão e Matrícula de alunos para o Programa de Pós-graduação
lato sensu para o segundo semestre de 2016.
1 – Da inscrição:
1.1 - Exige-se do candidato à comprovação do término do curso de graduação reconhecidos
pelo MEC. O perfil do ingressante a cada curso está disponível no site
http://posgraduacao.poli.br. Perfis diferentes deverão ser analisados pelo coordenador do
curso antes do candidato realizar a inscrição.
1.2 - A inscrição deverá ser feita através do site http://posgraduacao.poli.br
1.3 - O período de inscrição será de 19 de Maio de 2016 a 27 de Julho de 2016
2 – Da documentação exigida para inscrição:
2.1 – O candidato deverá se inscrever por meio do Formulário de Inscrição disponível no
site da Pós-Graduação (http://posgraduacao.poli.br) e apresentar na Secretaria da Pósgraduação os seguintes documentos (em formato impresso):
2.1.1. Formulário de Inscrição
2.1.2. Currículo Vitae atualizado;
2.1.3. Original e cópia do diploma ou declaração de conclusão de curso de
graduação;
2.1.4. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
2.1.5. 01 (uma) fotografia 3x4, com o nome no verso;
2.1.6. Original e cópia da Carteira de Identidade;
2.1.7. Original e cópia do CPF;
2.1.8. Original e cópia comprovante de residência;
2.1.9. Cópia da carteira do CREA ou CAU (para arquitetos), para os candidatos
ao curso de Segurança do Trabalho.
Os formulários estão disponíveis no site (http://posgraduacao.poli.br) ou na secretaria do
programa de pós-graduação lato sensu localizada no térreo do bloco I da Escola Politécnica
de Pernambuco.
2.2 – A secretaria irá conferir a entrega da documentação dos candidatos no ato da
inscrição. A falta de documentação invalidará a inscrição.

2.3 – Ao efetuar a inscrição, o candidato declara que concorda integralmente com as
disposições contidas no presente Edital.
3 – Do Processo de Seleção e Admissão:
O processo de seleção e admissão será procedido pelo coordenador do curso lato sensu e
constará das seguintes etapas:
a)
b)
c)
d)

Inscrição;
Análise de documentação e realização da entrevista;
Homologação e divulgação do resultado.
Realização da matrícula para o segundo semestre de 2016.

4 – Do processo de matrícula
A efetivação da matrícula dar-se-á mediante aceitação e assinatura de contrato de prestação
de serviços educacionais e comprovante do pagamento da matrícula.
O aluno só poderá assinar o contrato se não existir nenhuma pendência financeira prévia
junto à POLI.
5 – Das datas e etapas do processo de seleção e admissão:
Data e hora
19 de Maio à 27 de Julho
12 de Agosto de 2016
28 e 29 de Julho de 2016
15 de Agosto de 2016
01 de Agosto de 2016
15 de Agosto de 2016
01 a 05 de Agosto de 2016
16 e 17 de Agosto de 2016

Etapa
a) Inscrição.
b) Análise da documentação e realização da entrevista
d) Homologação e divulgação do resultado
e) Realização da matrícula

Datas de início dos cursos:
A Escola Politécnica de Pernambuco se reserva o direito de modificar as datas de inscrição,
matrícula e início dos cursos até que o número mínimo de vagas seja preenchido.
6 – Da divulgação dos resultados:
6.1 - O resultado da seleção a os cursos lato sensu da POLI-UPE será divulgado até o dia
01 de Agoso de 2016 por meio de documento oficial nas dependências da Secretaria dos
cursos lato sensu.
6.2 - Se o resultado previsto não for publicado na data definida, a Gerência Setorial de PósGraduação e Pesquisa da POLI/UPE se reserva à prerrogativa de definir e divulgar nova
data para o anúncio dos resultados.
7 – Da Classificação:

A admissão ao Curso dependerá, além da aprovação, da classificação do candidato em
número correspondente à quantidade de vagas oferecidas.

8 – Da data de início, dias de aula, carga horária, duração das aulas, número de vagas e aprovação CEPE:

1

Especialização em Ciência dos Dados e Analytics

12/08/2016

Sexta e Sábado

Carga
Horária
360

2

Especialização em Engenharia Automotiva

11/08/2016

Quinta, Sexta e Sábado

360

18

35

3

Especialização em Gestão da Manutenção

11/08/2016

Quinta, Sexta e Sábado

360

12

35

4

Especialização em Gestão da Tecnologia da Informação

08/08/2016

Segunda, Terça e Quarta

360

12

30

5

Especialização em Higiene Ocupacional

11/08/2016

Quinta, Sexta e Sábado

420

12

45

6

Especialização em Proteção de Sistemas Elétricos de Potência

12/08/2016

Sexta, Sábado e Domingo

360

12

30

7

Especialização em Sistemas Embarcados

08/08/2016

Segunda, Terça e Quarta

360

12

35

Nº

Curso

Data de início

Aulas(1)

Duração
(meses)
12

Nº de
vagas(2)
40

Observações:
1) O cronograma da cada curso será divulgado pelo coordenador de cada curso no início das aulas;
2) A Escola Politécnica de Pernambuco se reserva o direito de cancelar o curso se não forem preenchidas as vagas oferecidas;

9 – Dos custos:
Nº

Curso

Inscrição
R$(1)
100,00

Matrícula
R$
550,00

Nº de
Mensalidades
18

Mensalidade
R$
550,00

Valor total do
curso R$
10.550,00

1

Especialização em Ciência dos Dados e Analytics

2

Especialização em Engenharia Automotiva

100,00

700,00

18

700,00

13.400,00

3

Especialização em Gestão da Manutenção

100,00

550,00

18

550,00

10.550,00

4

Especialização em Gestão da Tecnologia da Informação

100,00

550,00

18

550,00

10.550,00

5

Especialização em Higiene Ocupacional

100,00

600,00

18

600,00

11.500,00

6

Especialização em Proteção de Sistemas Elétricos de Potência

100,00

700,00

24

700,00

19.100,00

7

Especialização em Sistemas Embarcados

100,00

550,00

18

550,00

10.550,00

Observações:
1) O candidato tem até 90 dias para solicitar o ressarcimento do valor da inscrição caso o curso não seja ofertado.

10 – Dos Casos omissos:
A Coordenação Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa da POLI/UPE decidirá sobre os
casos omissos neste edital.
Recife, 19 de Maio de 2016.

Prof. José Roberto de Souza Cavalcanti
Diretor da POLI/UPE

