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EDITAL Nº 038 - PROCESSO SELETIVO 

PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU - 2022 

 

ABERTURA 

A União Educacional de Ensino Superior do Médio Tocantins - UNEST mantenedora da Faculdade 

de Ciências Jurídicas de Paraíso do Tocantins – FCJP, seguindo sua Missão Institucional de atuar no 

desenvolvimento da sociedade e do ser humano, gerar saber e socializar o conhecimento, 

fundamentando a formação de profissionais e técnicos nos valores ético-sociais, torna pública a 

abertura das inscrições para os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Ciências Penais e Segurança 

Pública. 

 

INSCRIÇÕES   

Período de inscrições: 06/01/2022 a 25/02/2022 

 

Processo de inscrição: 

 

   - A inscrição   deverá   ser   realizada por meio do endereço eletrônico www.unest.edu.br 

  - Os documentos deverão ser enviados via sistema eletrônico da Instituição e poderá ser requerida 

apresentação dos documentos originais na Secretaria Acadêmica. 

 

    • Documentos para a inscrição, a serem enviados eletronicamente: 

    • Diploma de Graduação; 

    • Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

    • Documento de identificação com foto - RG; 

    • CPF; 

    • Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

    • Comprovante de Endereço; 

    • 01 foto 3 x 4 recente. 

    • Curriculum Vitae 

- Caso o candidato ainda não tenha o diploma, é permitida a entrega do Certificado ou Declaração de 

Conclusão, com a data em que ocorreu a colação de grau. A expedição do certificado de conclusão  
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do curso de pós-graduação fica condicionada à entrega do diploma, documento essencial para este 

curso. 

 

MATRÍCULA 

Período de Matrícula: 28/02/2022 a 10/03/2022   

 Requisitos necessários para a matrícula: 

    - Apresentação pelo candidato, ou procurador habilitado com poderes para matricular e assinar o 

contrato com a UNEST, dos documentos enviados no ato da inscrição, com cópias autenticadas ou 

cópias simples acompanhadas dos originais para autenticação na Secretaria Acadêmica; 

   - Não ter pendências financeiras perante a UNEST; 

   - Quitação da primeira parcela ou da integralidade do curso. 

 

ALUNO ESPECIAL 

Aluno especial é aquele que pode cursar até 05 (cinco) módulos independentes com a finalidade de 

obter aperfeiçoamento em determinadas áreas, sendo que sua certificação será emitida como curso de 

aperfeiçoamento. Não será especialista. 

 - Os interessados, na condição de aluno especial, deverão apresentar os mesmos documentos exigidos 

pelo aluno regular, diferenciando-se quanto à comprovação de graduação. 

- O aluno especial pode ser graduado ou matriculado no último ou penúltimo período de graduação, 

sendo necessário apresentar a declaração de vínculo de matrícula do período vigente. 

 - A matrícula do aluno especial poderá ocorrer em qualquer período do curso, com antecedência 

mínima de 20 dias para a realização do(s) módulo(s) desejado(s). 

  - Caso o aluno especial decida-se por concluir o curso de especialização, a instituição não se 

responsabilizará pela oferta dos módulos faltantes se não houver o número de matriculados suficiente 

para constituir nova turma. 

    - O número de alunos especiais não poderá ultrapassar 20 (vinte)% do total de vagas ofertadas, em 

cada módulo. 

 

DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

A UNEST tem compromisso com a sua privacidade e a proteção de seus dados pessoais. E, nesse 

sentido, a UNEST envida seus melhores esforços para, no tratamento de dados pessoais decorrentes 


