
 

FACULDADE UNINASSAU PETROLINA 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EDITAL Nº 06/2018.2, DE 16 DE JULHO DE 2018 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA TURMAS COM PREVISÃO PARA AGOSTO DE 2018   

PROCESSO SELETIVO - SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 

 

O Conselho Superior da Faculdade UNINASSAU Petrolina, no uso das suas atribuições 

regimentais, torna público o presente edital, para inscrição de candidatos às vagas disponíveis nos 

seguintes cursos da modalidade presencial: 

 

 MBA em Gestão de Compras e Varejo – TURMA I 

 MBA em Gestão Empresarial - TURMA IV 

 Direito Civil e Processo Civil – Turma III 

 Saúde do Idoso – TURMA I 

 Auditoria em Sistemas de Saúde – TURMA I 

 Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica – TURMA I 

 MBA em Auditoria e Controladoria – TURMA III 

 MBA em Gerenciamento de Projetos – TURMA I 

 MBA em Gestão de Pessoas – Turma II 

 Engenharia de Segurança do Trabalho – TURMA I 

 Nutrição Clínica – TURMA I 

 

1. DAS INSCRIÇÕES: 

 

1.1 As inscrições estarão abertas no período de 16/07/2017 a 10/08/2017. 
1.2  As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico: < 
https://pos.uninassau.edu.br/>. (Petrolina) 
1.3. Para formalizar a inscrição, o candidato deverá: 

 Acessar o site;  
 Escolher o polo Petrolina;  
 Escolher o curso na modalidade presencial; 
 Preencher ficha de inscrição disponibilizada no site conforme instruções disponibilizadas 

no referido site; 
1.4. O candidato (a) deverá anexar o diploma de conclusão do Ensino Superior frente e verso, 
1.5. Antes de efetuar a inscrição, o candidato (a) deve se certificar que preencheu as informações 
e documentos exigidos. 

 

2. DO RESULTADO: 

2.1. O resultado será divulgado até 48 horas da inscrição realizada quando o candidato não tiver 
nenhuma pendência de documentação. 

https://pos.uninassau.edu.br/


 
2.2 O candidato receberá ligação e SMS informando sobre aprovação. 

 

3. DA MATRÍCULA E ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS: 

3.1 O candidato (a) aprovado (a), deverá acessar novamente o site. Para dar o aceite no contrato 
via portal. 
3.2 O candidato (a) deverá emitir o boleto de matrícula. 
3.3 O candidato (a) deverá efetuar o pagamento do boleto de matrícula. 
3.4 O candidato (a) deverá comparecer ao nosso atendimento presencial até 30 dias após o início 
das aulas para entrega obrigatória dos documentos de matrícula: 

 1 (uma) foto 3x4 
 Comprovante de residência atualizado 
 Cópia da cédula de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
 Cópia de diploma de conclusão do Ensino Superior (frente e verso) 
 Cópia do CPF 
 Histórico Escolar da Graduação 

 
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
4.1 As aulas ocorrem 1 vez por mês, sábado e domingo. Conforme cronograma a ser divulgado por 
esta coordenação, podendo sofrer alterações pontuais para adequação da disponibilidade do 
professor, ou ainda por motivo de força maior, sempre que possível devidamente comunicado com 
antecedência. 
 
4.2 O oferecimento do curso está condicionado ao preenchimento de número mínimo de candidatos 
matriculados, a critério desta coordenação e da diretoria financeira. A não oferta do curso implicará 
no direito à devolução da taxa de inscrição e matrícula. 

 
Para maiores informações: 
 

Coordenadora de Pós-graduação: Kelly Cristina Ferreira  
E-mail: kelly.cristina@mauriciodenassau.edu.br 
Telefone: (74) 99110-2918 

 

 

  

16 de Julho de 2018 
 

Profª MSc. Anna Cristina de Araujo 
Diretora Geral da Unidade 
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