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MUNICÍPIO DE GURUPI – ESTADO DO TOCANTINS 
FUNDAÇÃO UNIRG – CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA PROPESQ/PPG/POS Nº 01/2018 
Processo de Seleção de Candidatos para Cursos do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu 

 
O Centro Universitário UnirG, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, publica o 

resultado final e convoca os candidatos selecionados para efetuar a matrícula entre os dias, 23 a   28 de fevereiro de 
2018  das 08:00h às 11:00h e das 14:00h às 17:00h, no seguinte local: Secretaria Geral da Pós-Graduação (Av. 
Guanabara nº 1500, quadra 326, lote 11 - Gurupi - TO – CAMPUS II Fone :(63) 3612-7594). 

 
  
CANDIDATOS SELECIONADOS PARA OS CURSOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 
Encontra-se no Anexo Único deste Edital, a lista dos candidatos convocados, por curso. 
 

1. MATRÍCULA 

 
  Para efetuar a matrícula, o candidato deve apresentar documentação abaixo:  

a) Curriculum Vitae (I- Identificação pessoal, II- Formação Acadêmica e III- Principais experiências profissionais); 
b) Cópia autenticada do Diploma de Graduação, devidamente registrado; 
c) Cópia autenticada do Histórico Escolar da Graduação em IES reconhecida pelo MEC;  
d) Cópia autenticada da Cédula de Identidade;  
e) Cópia autenticada do CPF; 
f) Cópia autenticada do Título de Eleitor; 
g) Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral; 
h) Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (em caso de alteração de sobrenome da aluna); 
i) Documento de quitação com o Serviço Militar (homens); 
j) Cópia do Comprovante de Endereço; 
k) 01 Foto 3x4. 

 
2. DAS VAGAS 

Perderá o direito à vaga o candidato que não comparecer no prazo estabelecido ou não apresentar os 
documentos solicitados para a matrícula. 

 
3. EFETIVAÇÃO DAS MATRÍCULAS 

O Centro Universitário UnirG se reserva o direito de não colocar em funcionamento, curso que não contar com o 
mínimo de alunos matriculados segundo o Plano de Viabilidade Econômica de cada curso, até a 1º (primeira) semana 

antes do início das aulas. (Item 10.1 EDITAL PROPESQ/PPG/POS nº 08/2017) 
 

4. OBSERVAÇÃO  
Prezado candidato: caso seu curso de 1ª opção não tenha alcançado número mínimo de inscritos (conforme 

planilha de viabilidade econômica), você poderá optar pela migração para outro curso que haja a disponibilidade de vaga, 
para tal procedimento entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, pelo fone (63) 
3612-7602 ou pelo endereço eletrônico propesq@unirg.edu.br. 
 

 
 

 
Gurupi-TO, 21 de fevereiro de 2017. 

 
 

Prof. Dr. Marcos Gontijo da Silva  

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
Portaria/Reitoria nº084/2016 
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ANEXO  

PÓS-GRADUAÇÃO 2017 

                                                                                                    

ÁREA: NEGÓCIOS 

1. CURSO: AGRONEGÓCIOS 
*Não houve número de inscritos suficientes (Item 10.1 EDITAL PROPESQ/PPG/POS nº 08/2017) 
Prezado candidato: caso seu curso de 1ª opção não tenha alcançado número mínimo de inscritos (conforme planilha de viabilidade econômica), você poderá optar pela 

migração para outro curso que haja a disponibilidade de vaga, para tal procedimento entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, pelo fone 
(063) 3612-7602 ou pelo endereço eletrônico propesq@unirg.edu.br 
2. CURSO: CIENCIAS CRIMINAIS – O CRIME E O CRIMINOSO 
*Não houve número de inscritos suficientes (Item 10.1 EDITAL PROPESQ/PPG/POS nº 08/2017) 
Prezado candidato: caso seu curso de 1ª opção não tenha alcançado número mínimo de inscritos (conforme planilha de viabilidade econômica), você poderá optar pela 

migração para outro curso que haja a disponibilidade de vaga, para tal procedimento entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, pelo fone 
(063) 3612-7602 ou pelo endereço eletrônico propesq@unirg.edu.br 
3. CURSO: CONTROLADORIA E FINANÇAS  

ALUNO  OPÇÃO 

ALEXANDRA MACHADO PIRES  2ª opção 

CLEAN SARAIVA TAVARES 1ª opção 

DAVI DA SILVA LIMA 1ª opção 

DÉBORA THAIS VIEIRA SILVA 2ª opção 

DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA 2ª opção 

EDSON COSTA ARRUDA 1ª opção 

ELAINE SOUSA SANTOS 2ª opção 

ELIZABETE KELY FERREIRA MAIA 2ª opção 

ESTEFÂNIA ANDRADE DOS SANTOS 1ª opção 

IVONEIDE CIRQUEIRA DE SOUSA 1ª opção 

JORDANA RODRIGUES DE CERQUEIRA VIDAL 1ª opção 

JOSÉ LÁZARO LUIZ NETO 1ª opção 

NALITTA DIAS DE OLIVEIRA 1ª opção 

PERIDIANE DIAS DE MELO 1ª opção 

SINARA FIGUEREDO SILVA 1ª opção 

THAYNARA DIAS DE SOUZA 1ª opção 

WILIAN RODRIGUES CARVALHO 1ª opção 
4. CURSO: DIREITO TRIBUTÁRIO 
*Não houve número de inscritos suficientes (Item 10.1 EDITAL PROPESQ/PPG/POS nº 08/2017) 
Prezado candidato: caso seu curso de 1ª opção não tenha alcançado número mínimo de inscritos (conforme planilha de viabilidade econômica), você poderá optar pela migração 

para outro curso que haja a disponibilidade de vaga, para tal procedimento entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, pelo fone (063) 
3612-7602 ou pelo endereço eletrônico propesq@unirg.edu.br 
5. CURSO: DIREITO PROCESSUAL CONTEMPORÂNEO  
*Não houve número de inscritos suficientes (Item 10.1 EDITAL PROPESQ/PPG/POS nº 08/2017) 
Prezado candidato: caso seu curso de 1ª opção não tenha alcançado número mínimo de inscritos (conforme planilha de viabilidade econômica), você poderá optar pela migração 

para outro curso que haja a disponibilidade de vaga, para tal procedimento entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, pelo fone (063) 
3612-7602 ou pelo endereço eletrônico propesq@unirg.edu.br 
6. CURSO: GESTÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL   
*Não houve número de inscritos suficientes (Item 10.1 EDITAL PROPESQ/PPG/POS nº 08/2017) 
Prezado candidato: caso seu curso de 1ª opção não tenha alcançado número mínimo de inscritos (conforme planilha de viabilidade econômica), você poderá optar pela migração 
para outro curso que haja a disponibilidade de vaga, para tal procedimento entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, pelo fone (063) 
3612-7602 ou pelo endereço eletrônico propesq@unirg.edu.br 

 

ÁREA: SAÚDE 

7. CURSO: ANÁLISES CLÍNICAS E MICROBIOLOGIA  
*Não houve número de inscritos suficientes (Item 10.1 EDITAL PROPESQ/PPG/POS nº 08/2017) 
Prezado candidato: caso seu curso de 1ª opção não tenha alcançado número mínimo de inscritos (conforme planilha de viabilidade econômica), você poderá optar pela migração 

para outro curso que haja a disponibilidade de vaga, para tal procedimento entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, pelo fone (063) 
3612-7602 ou pelo endereço eletrônico propesq@unirg.edu.br 
8. CURSO: EDUCAÇÃO FISICA APLICADA AO FITNESS E AO WELNESS 
*Não houve número de inscritos suficientes (Item 10.1 EDITAL PROPESQ/PPG/POS nº 08/2017) 
Prezado candidato: caso seu curso de 1ª opção não tenha alcançado número mínimo de inscritos (conforme planilha de viabilidade econômica), você poderá optar pela migração 

para outro curso que haja a disponibilidade de vaga, para tal procedimento entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, pelo fone (063) 
3612-7602 ou pelo endereço eletrônico propesq@unirg.edu.br 
9. CURSO: ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA 
*Não houve número de inscritos suficientes (Item 10.1 EDITAL PROPESQ/PPG/POS nº 08/2017) 
Prezado candidato: caso seu curso de 1ª opção não tenha alcançado número mínimo de inscritos (conforme planilha de viabilidade econômica), você poderá optar pela migração 
para outro curso que haja a disponibilidade de vaga, para tal procedimento entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, pelo fone (063) 
3612-7602 ou pelo endereço eletrônico propesq@unirg.edu.br 
10. CURSO: FARMACOLOGIA CLÍNICA E TERAPÊUTICA COM ÊNFASE EM PRESCRIÇÃO 

FARMACÊUTICA 
*Não houve número de inscritos suficientes (Item 10.1 EDITAL PROPESQ/PPG/POS nº 08/2017) 
Prezado candidato: caso seu curso de 1ª opção não tenha alcançado número mínimo de inscritos (conforme planilha de viabilidade econômica), você poderá optar pela migração 
para outro curso que haja a disponibilidade de vaga, para tal procedimento entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, pelo fone (063) 
3612-7602 ou pelo endereço eletrônico propesq@unirg.edu.br 
11. CURSO: PSICOLOGIA CLINICA – AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO  
*Não houve número de inscritos suficientes (Item 10.1 EDITAL PROPESQ/PPG/POS nº 08/2017) 
Prezado candidato: caso seu curso de 1ª opção não tenha alcançado número mínimo de inscritos (conforme planilha de viabilidade econômica), você poderá optar pela migração 
para outro curso que haja a disponibilidade de vaga, para tal procedimento entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, pelo fone (063) 
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3612-7602 ou pelo endereço eletrônico propesq@unirg.edu.br 
12. CURSO: TERAPIA INTENSIVA 
*Não houve número de inscritos suficientes (Item 10.1 EDITAL PROPESQ/PPG/POS nº 08/2017) 
Prezado candidato: caso seu curso de 1ª opção não tenha alcançado número mínimo de inscritos (conforme planilha de viabilidade econômica), você poderá optar pela migração 

para outro curso que haja a disponibilidade de vaga, para tal procedimento entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, pelo fone (063) 
3612-7602 ou pelo endereço eletrônico propesq@unirg.edu.br 
13. URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E SOCORRISTA 
*Não houve número de inscritos suficientes (Item 10.1 EDITAL PROPESQ/PPG/POS nº 08/2017) 
Prezado candidato: caso seu curso de 1ª opção não tenha alcançado número mínimo de inscritos (conforme planilha de viabilidade econômica), você poderá optar pela 

migração para outro curso que haja a disponibilidade de vaga, para tal procedimento entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, pelo fone 
(063) 3612-7602 ou pelo endereço eletrônico propesq@unirg.edu.br 

 

ÁREA: EDUCAÇÃO 

14. CURSO: EDUCAÇÃO FISICA ESCOLAR  
*Não houve número de inscritos suficientes (Item 10.1 EDITAL PROPESQ/PPG/POS nº 08/2017) 
Prezado candidato: caso seu curso de 1ª opção não tenha alcançado número mínimo de inscritos (conforme planilha de viabilidade econômica), você poderá optar pela migração 
para outro curso que haja a disponibilidade de vaga, para tal procedimento entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, pelo fone (063) 
3612-7602 ou pelo endereço eletrônico propesq@unirg.edu.br 
15. CURSO: GESTÃO EDUCACIONAL 
*Não houve número de inscritos suficientes (Item 10.1 EDITAL PROPESQ/PPG/POS nº 08/2017) 
Prezado candidato: caso seu curso de 1ª opção não tenha alcançado número mínimo de inscritos (conforme planilha de viabilidade econômica), você poderá optar pela migração 

para outro curso que haja a disponibilidade de vaga, para tal procedimento entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, pelo fone (063) 
3612-7602 ou pelo endereço eletrônico propesq@unirg.edu.br 
16. CURSO: CURSO: GESTÃO EDUCACIONAL 
*Não houve número de inscritos suficientes (Item 10.1 EDITAL PROPESQ/PPG/POS nº 08/2017) 
Prezado candidato: caso seu curso de 1ª opção não tenha alcançado número mínimo de inscritos (conforme planilha de viabilidade econômica), você poderá optar pela 

migração para outro curso que haja a disponibilidade de vaga, para tal procedimento entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ, pelo fone 
(063) 3612-7602 ou pelo endereço eletrônico propesq@unirg.edu.br 
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