FACULDADE DO FUTURO
Recredenciada pela Portaria nº. 1.266, de 18/10/2012,
publicada no D.O.U. de 19/10/2012.
Manhuaçu, 06 de Março de 2017
EDITAL PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU
O NEPP – Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação – da Faculdade do Futuro,
no uso de suas atribuições, e de acordo com o Art. 44, III, Lei nº9,394/1996, faz saber que
estão abertas as inscrições para a Pós-Graduação Latu Sensu para o preenchimento de vagas
referentes ao primeiro semestre de 2017 na forma deste Edital.
01. Informações gerais
Curso
Neurociência
e
Educação
Oncologia
Multiprofissional
Treinamento
Personalizado
Estratégia Saúde da
Família
Gestão em Saúde
Gestão de negócios
Gerenciamento
de
Obras

Início
06/05/2017

Duração
18 meses

Mensalidades
24 x R$299,00*

01/07/2017

18 meses

24 x R$299,00*

01/07/2017

18 meses

24 x R$299,00*

01/07/2017

18 meses

24 x R$299,00*

01/07/2017
01/07/2017
01/07/2017

18 meses
18 meses
18 meses

24 x R$299,00*
24 x R$299,00*
24 x R$299,00*

*Os pagamentos a vista ou de até 3x receberão um desconto de 15%.

Serão disponibilizadas 100 vagas para cada curso de pós-graduação. A abertura de
turma condiciona-se à matrícula de pelo menos 20 alunos. Os encontros acontecerão
quinzenalmente, de 8h00 às 18h00, podendo haver alterações mediante necessidade
administrativa e com prévio comunicado.
Poderão concorrer candidatos brasileiros natos ou naturalizados e candidatos
estrangeiros desde que possui comprovação de conclusão de graduação devidamente
reconhecida por instituições de ensino brasileiras.
02. Instrumentos de seleção
As inscrições acontecerão no endereço: www.faculdadedodfuturo.edu.br/pos e
somente serão consideradas após pagamento da taxa de inscrição no valor de R$50,00
(cinqüenta reais). As matrículas somente serão consideradas após assinatura de contrato
específico disponibilizado em nossa secretaria – na R. Duarte Peixoto, 259, Bairro Coqueiro,
Manhuaçu - MG – e após entrega dos seguintes documentos:
Cópia autenticada da identidade e CPF
Cópia autenticada do Histórico da Graduação
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Cópia autenticada do Diploma ou declaração de conclusão de curso
Cópia do comprovante de residência
Cópia do comprovante de pagamento da inscrição
1 foto 3x4
03. Das Disposições finais:
O ato de inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação total dos
critérios e regras estabelecidas neste Edital, dos quais não poderá alegar desconhecimento. As
demais informações não previstas neste edital se encontram em contrato a ser assinado pelo
aluno e no plano de ensino da pós-graduação que se encontra disponível para livre consulta no
NEPP.
Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo NEPP juntamente com os
diretores da Faculdade do Futuro.
Dr. Rafael Perígolo Vicente
Coordenador do NEPP – Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação
nepp@faculdadedofuturo.edu.br
(33)3331-7373

