FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA
FUMEP
Edital para inscrição, seleção e matrícula nos cursos de pós-graduação lato
sensu – Especialização, da FUMEP

Edital nº 002/2018 – CPG/EEP/FUMEP
A Comissão de Pós-Graduação da FUMEP e o Diretor Acadêmico da EEP, no uso de suas atribuições,
tornam público, para conhecimento dos interessados, que se encontram abertas as inscrições para
preenchimento de vagas nos cursos de pós-graduação da FUMEP, modalidade ESPECIALIZAÇÃO, para os
cursos que serão oferecidos no 1º semestre do ano de 2019.
1. DOS CURSOS, VAGAS E VALORES:

Curso

Vagas
Ofertadas

Taxa de
Inscrição
(R$)

Valor da
mensalidade
(R$)

Duração do
Curso*

40

100,00

520,00
(30 parcelas)

4 Semestres
(614 horas)

40

100,00

420,00
(24 parcelas)

3 Semestres
(360 horas)

40

100,00

420,00
(24 parcelas)

3 Semestres
(360 horas)

40

100,00

420,00
(24 parcelas)

3 Semestres
(360 horas)

40

100,00

420,00
(24 parcelas)

3 Semestres
(360 horas)

40

100,00

420,00
(24 parcelas)

3 Semestres
(360 horas)

40

100,00

420,00
(24 parcelas)

3 Semestres
(360 horas)

40

100,00

420,00
(24 parcelas)

3 Semestres
(360 horas)

40

100,00

420,00
(24 parcelas)

3 Semestres
(360 horas)

40

100,00

420,00
(24 parcelas)

3 Semestres
(360 horas)

Engenharia de Segurança do Trabalho
Aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, das
19h00 às 23h00

Gerenciamento de Recursos Hídricos
Aulas quinzenais** às sextas-feiras, das 19h às
23h, e aos sábados, das 8h00 às 12h00 e das
13h30min às 17h30min

Gestão da Qualidade e Produtividade
Aulas às terças e quintas-feiras, das 19h00 às
23h00

Gestão da Tecnologia da Informação
Aulas às sextas-feiras, das 19h00 às 23h00, e aos
sábados, das 8h30 às 12h30.

Gestão Estratégica de Marketing
Aulas às sextas-feiras, das 19h00 às 23h00, e aos
sábados, das 8h00 às 12h00.

Gestão Estratégica de Pessoas
Aulas às segundas e quartas-feiras, das 19h00 às
23h00

Gestão Estratégica de Produtos e Serviços
Aulas às terças e quintas-feiras, das 19h00 às
23h00

Gestão Estratégica de Projetos
Aulas às terças e quintas-feiras, das 19h00 às
23h00

Gestão na Construção Civil
Aulas às terças e quintas-feiras, das 19h00 às
23h00

Infraestrutura de Saneamento Básico
Aulas quinzenais** às sextas-feiras, das 19h00 às
23h00, e aos sábados, das 8h00 às 12h00 e das
13h30min às 17h30min
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* A duração do curso refere-se à quantidade de semestres letivos, com aulas presenciais. Soma-se a eles
ainda um semestre de prazo para o TCC (trabalho de conclusão de curso).
** Podendo, esporadicamente, haver aulas em finais de semanas seguidos em virtude de feriados.
Observações:
 A FUMEP reserva-se o direito de não oferecer qualquer curso caso o número mínimo de 20 (vinte)
inscritos não seja atingido, sendo os inscritos reembolsados dos valores pagos. Neste caso, a
devolução ficará disponível por um período máximo de 60 dias a contar da publicação do informe de
confirmação preliminar do curso e convocação para matrícula.
 Dependendo do número de inscritos, a FUMEP poderá, a seu critério, conduzir processo seletivo a ser
organizado pela Comissão de Pós-Graduação da FUMEP ou abrir duas turmas.
 O valor da mensalidade será reajustado anualmente nos termos da legislação vigente, dos
regulamentos da FUMEP e do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO.
 A inscrição e as parcelas serão pagas mediante boleto bancário.

2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1. PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
O interessado deve possuir formação superior completa em qualquer área no ato da matrícula para os
cursos de especialização em Gestão da Qualidade e Produtividade, Gestão Estratégica de Pessoas, Gestão
na Construção Civil, Infraestrutura de Saneamento Básico, Gerenciamento de Recursos Hídricos, Gestão
da Tecnologia da Informação, Gestão Estratégica de Produtos e Serviços, Gestão Estratégica de Projetos e
Gestão Estratégica de Marketing.
Para o curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho é necessário que o candidato
seja Engenheiro ou Arquiteto.
2.2. INSCRIÇÃO:
O prazo para inscrição será de 16/10/2018 a 27/02/2019. A inscrição poderá ser realizada através do
endereço eletrônico da FUMEP (http://www.fumep.edu.br). Caso o candidato não possua acesso à internet,
a secretaria da Pós-Graduação disponibilizará um computador para a realização da mesma – nesse caso, o
período de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30, das 13h30 às 16h30, e das
18h30 às 21h30.

3. DAS MATRÍCULAS:
3.1. CONFIRMAÇÃO PRELIMINAR DO CURSO E CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA:
O informe de confirmação preliminar dos cursos e convocação para a matrícula será publicado no site da
FUMEP no dia 01/03/2019, às 16h00.
3.2. MATRÍCULA DE ALUNOS REGULARES:
A matrícula será realizada presencialmente na secretaria de Pós-Graduação da FUMEP nos dias
08/03/2019 e 11/03/2019 (das 08h30 às 11h30, das 13h30 às 16h30 e das 18h30 às 21h30).
3.3. LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA:
Secretaria de Pós-Graduação da FUMEP
Av. Monsenhor Martinho Salgot, 560 – Piracicaba/SP
Telefones: (19) 3412-1134 / (19) 3412-1100 / E-mail: posgraduacao@fumep.edu.br
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3.4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA:
I. Diploma do Curso Superior (1 cópia autenticada ou simples com a apresentação do original) – no caso
do candidato ainda não estar em posse do diploma será admitida a apresentação de Certificado de
Conclusão de Curso Superior, nas condições do regimento, porém o certificado de conclusão de curso
somente será emitido mediante a entrega do diploma do curso superior;
II. Cédula de Identidade – RG (1 cópia autenticada ou simples com a apresentação do original);
III. CPF (1 cópia autenticada ou simples com a apresentação do original);
IV. Cópia simples de um comprovante de residência atual com C.E.P.
a. FORMA DE PAGAMENTO:
O pagamento da matrícula será efetuado mediante boleto bancário, que será entregue no ato da matrícula,
com vencimento para 12/03/2019. A matrícula corresponde a 1ª parcela do curso. As demais parcelas serão
pagas através de boleto bancário a ser enviado mensamente via correio e disponibilizado no portal do
aluno, com vencimento para dia 15 de cada mês, a partir de 15/04/2019.
4. DAS INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS DE ALUNOS ESPECIAIS:
A inscrição e matrícula para alunos especiais dependerão da disponibilidade de vagas e aprovação da
Coordenação Acadêmica dos Cursos e serão realizadas na secretaria de Pós-Graduação da FUMEP, a
partir do dia 14/03/2019 (das 08h30 às 11h30, das 13h30 às 16h30 e das 18h30 às 21h30).
5. CONFIRMAÇÃO DO CURSO E INÍCIO DAS AULAS:
O informe de confirmação dos cursos e início das aulas será publicado no site da FUMEP no dia
13/03/2019, às 16h.
Curso

Datas de início das aulas

Engenharia de Segurança do Trabalho – Turma 5

18/03/2019

Gerenciamento de Recursos Hídricos – Turma 8

15/03/2019

Gestão da Qualidade e Produtividade – Turma 6

19/03/2019

Gestão da Tecnologia da Informação – Turma 1

15/03/2019

Gestão Estratégica de Marketing – Turma 1

15/03/2019

Gestão Estratégica de Pessoas – Turma 4

18/03/2019

Gestão Estratégica de Produtos e Serviços – Turma 1

19/03/2019

Gestão Estratégica de Projetos – Turma 2

19/03/2019

Gestão na Construção Civil – Turma 6

19/03/2019

Infraestrutura de Saneamento Básico – Turma 11

15/03/2019

Observação: Caso o curso não atinja, antes do início das aulas, o número mínimo de 20 matrículas, o
curso poderá, a critério da FUMEP, ter seu oferecimento cancelado, sendo os alunos reembolsados dos
valores pagos. Neste caso, a devolução ficará disponível por um período máximo de 60 dias a contar da
publicação do informe de confirmação do curso e início das aulas. Caso se confirme a abertura do curso, o
valor pago referente a taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma.
Piracicaba, 10 de outubro de 2018.

Comissão de Pós-Graduação da FUMEP
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