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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 2022.2 

FACULDADE ALIS ITABIRITO 

 

ATO EDITAL Nº 01 | 2022.2 

 

A Diretora Geral da Faculdade Alis de Itabirito, mantida pela Associação de Ensino 
Superior dos Inconfidentes - ASESI, no uso de suas atribuições, observadas as 
disposições ora previstas em seus Estatutos, Regimentos e legislação em vigor, torna 
público o início das inscrições para o Processo Seletivo de Ingresso à Pós-graduação 
Lato Sensu da Faculdade Alis Itabirito, para o segundo semestre de 2022, nos termos 
deste edital.  

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1  A inscrição nos cursos de Pós-graduação Lato Sensu destina-se a candidatos que 

tenham concluído curso superior até a data prevista para a entrega de 
documentos, no ato de matrícula. 

1.2  A inscrição poderá ser feita através do seguinte link, sem cobrança de taxa de 
inscrição: https://inscricao.triventoeducacao.com.br/filial/itabirito/pos. 

1.3 A seleção também poderá ser realizada para candidatos pós-graduados que 
optarem pela 2ª pós-graduação. 

1.4  O presente edital terá validade para o segundo semestre letivo de 2022, e dar-se-
á unicamente aos candidatos concluintes de curso superior e que estejam aptos 
ao ingresso em nível de pós-graduação. 

1.5  Para a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho o candidato deve, 
obrigatoriamente, ser graduado em engenharia, em qualquer de suas 
modalidades, ou arquitetura.  
 

2. FORMAS DE ENTRADA 
 
2.1. Para participar o candidato deverá realizar a inscrição através do link 
apresentado no item 1.2. 
2.2. Em caso de fraude, falsidade das informações declaradas ou não apresentação 
da documentação exigida o candidato poderá ter sua inscrição e sua Matrícula na IES 
canceladas, a qualquer momento, além de estar sujeito a outras implicações legais. 
2.3. A faculdade não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 

https://inscricao.triventoeducacao.com.br/filial/itabirito/pos
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3. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU / VAGAS / ATOS LEGAIS 

Curso Modalidade Turno 
Duração 
mínima 
(meses) 

Quantidade 
de vagas 

Atos formais 

MBA em Gestão 
Estratégica de Negócios 

Educação 
Presencial 

Noturno e 
diurno 

10 100 

Portaria MEC nº 
166, de 
03/03/2015, 
publicada no 
D.O.U, nº 42, de 
04/03/2015. 
Portaria MEC nº 
264, de 
03/04/2017, 
publicada no 
D.O.U. de 
04/04/2017. 
Portaria nº 
11/2022 – A da 
Diretoria Geral da 
Faculdade Alis 
Itabirito, de 
18/03/2022. 
 

MBA em Gestão 
Estratégica de Pessoas 

Educação 
Presencial 

Noturno e 
diurno 

10 100 

MBA em Gestão 
Estratégica de Marketing 

Educação 
Presencial 

Noturno e 
diurno 

10 100 

MBA em Gestão 
Comercial e Vendas 

Educação 
Presencial 

Noturno e 
diurno 

10 100 

MBA em Gestão de 
Projetos 

Educação 
Presencial 

Noturno e 
diurno 

10 100 

Pós-graduação em Gestão 
pública 

Educação 
Presencial 

Noturno e 
diurno 

10 100 

Pós-graduação em Gestão 
em saúde 

Educação 
Presencial 

Noturno e 
diurno 

10 100 

Pós-graduação em 
Formação de professores 

Educação 
Presencial 

Noturno e 
diurno 

10 100 

Pós-graduação em 
Marketing digital 

Educação 
Presencial 

Noturno e 
diurno 

10 100 

Pós-graduação em 
Turismo e hotelaria 

Educação 
Presencial 

Noturno e 
diurno 

10 100 

Pós-graduação em 
Engenharia de Segurança 
do Trabalho 

Educação 
Presencial 

Noturno e 
diurno 

18 100 

 

4. AVALIAÇÃO 
 
4.1. Será desclassificado do Processo Seletivo, nas duas modalidades, o candidato 
que prestar informações inexatas no ato da inscrição.  
 
5. IMPEDIMENTOS 
 
5.1. Não poderão participar do processo seletivo os candidatos que não preencham 
os requisitos para inscrição. 
 
6. SOBRE AS CONDIÇÕES E BOLSAS 
 
6.1. Convênio Corporativo 

O valor da matrícula é referente à primeira mensalidade do valor do semestre letivo. 
Contudo, poderão ser ofertados descontos especiais para matrícula ou na 
mensalidade do curso. O valor do desconto não é cumulativo com outras bolsas. 

6.2. Desconto em família 

Para alunos que possuem membros do grupo familiar (pai, mãe, irmãos, filhos e 
cônjuge/companheiro) regularmente matriculados na Unidade Serra Dourada. Dentro 
do limite de até 2 bolsas por família, limitado a 1 bolsa por aluno efetivamente 
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matriculado.  O desconto em família compreende a concessão de um desconto de 
40% no valor da mensalidade, a ser distribuído entre todos os membros do grupo 
familiar. O valor do desconto não incide sobre a matrícula e não é cumulativo com 
outras bolsas.  

6.3. Formação de turmas 

São necessários pelo menos 30 (trinta) alunos para formação de turmas. 

7. MATRÍCULA ONLINE 
 
7.1. A matrícula online, por alunos de nacionalidade brasileira, será feita mediante 
apresentação da seguinte documentação: 

i. Diploma da graduação (declaração de conclusão será aceita em caráter 
provisório – atestado ou a declaração de conclusão do curso de graduação 
possuem validade desde que contenha a data prevista de entrega do diploma); 

ii.  Histórico escolar do ensino superior;  
iii. Certidão de nascimento ou casamento; 
iv. Cédula de identidade; 
v. CPF; 
vi. Uma foto 3x4 recente; 
vii. Comprovante atualizado (de um dos três últimos meses) de residência com 

CEP. Matrículas para menores de 18 (dezoito) anos, o candidato deverá estar 
acompanhado de seu representante legal devidamente constituído, munido de 
cédula de identidade e CPF; 

viii. Os documentos devem ser enviados em até 2 dias úteis após o aceite no 
contrato; 

ix. Comprovante de pagamento da 1º parcela do curso. 
 
7.2. A matrícula online, por alunos de nacionalidade estrangeira, será feita mediante 
apresentação da seguinte documentação:  

i. Revalidação de diploma de graduação, para candidatos que concluíram o curso 
no exterior;  

ii. Identidade de estrangeiro;  
iii. CPF (cópia simples);  
iv. Passaporte e visto do tempo de permanência no Brasil (cópia simples);  
v. Comprovante de endereço atualizado (de um dos três últimos meses) de 

residência com CEP. 

7.3. No caso de matrícula por procuração, serão exigidos, além dos documentos 
indicados nos itens 7.1 e 7.2, os seguintes documentos: 

i. Procuração com firma do procurador reconhecida em cartório.  
ii. Documento oficial de identidade do procurador. 
iii. CPF do procurador. 

7.4. O candidato aprovado que não possuir curso superior completo, concluído e 
devidamente comprovado, não poderá requerer matrícula, uma vez que não atende 
ao disposto no item 6.4 nem ao que determina a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº. 9.394, de 1996, art. 44, III). 
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8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. A inscrição do candidato neste Processo Seletivo implicará a plena aceitação 
das normas estabelecidas no presente Edital, da legislação específica e das normas 
regimentais da Instituição. 
8.2. Os resultados do Processo Seletivo são válidos exclusivamente para o 
segundo semestre letivo de 2022, sendo, portanto, necessária a guarda da 
documentação dos candidatos por prazo superior ao término do referido período 
letivo. 
8.3. No caso da desistência do aluno, haverá devolução de 70% (setenta) do valor 
pago na matrícula, para solicitações efetuadas até o dia que antecede o início das 
aulas, salvo se o pedido de desistência for formulado em até 7 (sete) dias corridos, 
contados do pagamento da primeira parcela, hipótese na qual será devolvida a 
integralidade da primeira parcela. A devolução, em qualquer dos casos, será realizada 
em até 20 (vinte) dias contados a partir da data em que o (a) Contratante apresentar 
o pedido formal de desistência. 
8.4. Ao preencher o formulário de inscrição, que é de sua inteira responsabilidade, 
o candidato declara conhecer e aceitar as condições do edital, devendo acatar as 
decisões que possam vir a ser tomadas pela Instituição de Ensino Superior. 
8.5. Ao se inscrever no processo seletivo o candidato manifesta ciência sobre os 
termos do Regimento Interno, dos ordenamentos internos e dos protocolos de 
observância obrigatória das faculdades, bem como declara, nos termos da lei, que 
está ciente de que seus dados pessoais serão tratados para as finalidades 
relacionadas ao escopo deste processo seletivo e para o desempenho das atividades 
das faculdades, com segurança e de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados 
(Lei nº 13.709/2018) e outras legislações aplicáveis. 
8.6. Em virtude do cenário de isolamento social ocasionado pelo COVID-19, o 
formato do processo seletivo poderá ser alterado e todos os candidatos devidamente 
inscritos serão comunicados previamente. 
8.7. Os casos omissos e duvidosos serão resolvidos pela direção da unidade.  

 

Itabirito, 18 de março de 2022. 


