
 
 
 
 

 
 
 

EDITAL 
1º SEMESTRE DE 2023 

 
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO  

 
O Centro Universitário Assunção - UNIFAI torna pública a abertura das vagas para os cursos 
de Especialização e de Aperfeiçoamento para o 1º semestre de 2023. 
 
 
 

Cursos de 

Especialização 
Turno 

 

Dias e Horários 

 

Vagas 

 

 

Alfabetização e Letramento 

no contexto educacional 

 

N - 2ª e 4ª feiras, das 19h10 às 22h55 40 

S - Sábados, das 7h30 às 14h45 40 

Arquitetura da Informação 

e experiência do usuário S - Sábados, das 7h30 às 14h45 40 

Arquivologia N - 3ª e 5ª feiras, das 19h10 às 22h55 40 

Direito Militar N - 3ª e 5ª feiras, das 19h10 às 22h55 40 

Educação Infantil  N 

 

- 3ª e 5ª feiras, das 19h10 às 22h55 

 

40 

Filosofia Contemporânea S - Sábados, das 7h30 às 14h45 40 

Gerontologia Social 
N 

 

- 3ª e 5ª feiras, das 19h10 às 22h55 

 

40 

Gestão em Projetos 

Sociais e Políticas Públicas N 

-3ª e 5ª feiras, das 19h10 às 

22h55 40 

Gestão Escolar e 

Empresarial em Direitos 

Humanos 

N - 2ª e 4ª feiras, das 19h10 às 22h55 
40 

 



 
 
 
 

 
 
 

História e Cultura da África: 

Educação e Relações 

Internacionais 

S 

 - Sábados, das 7h30 às 14h45 

40 

 

História e Pensamento 

Medieval 
S - Sábados, das 7h30 às 14h45 40 

MBA em Finanças 

Estratégicas 
N - 3ª e 5ª feiras, das 19h10 às 22h55 40 

MBA - Gestão Estratégica 

de Empreendedores em 

Negócios 

N - 3ª, 4ª e 5ª feiras, das 19h10 às 22h55 40 

Mediação de Leitura 

Literária 
S - Sábados, das 7h30 às 14h45 40 

Neurociência, Saúde 

Mental e Educação 
S - Sábados, das 7h30 às 14h45 40 

Pedagogia Hospitalar 

 
S - Sábados, das 7h30 às 14h45 40 

Pensamento Político 

Contemporâneo 
S - Sábados, das 7h30 às 14h45 40 

Psicomotricidade 

Neurocognitiva 

N - 2ª e 4ª feiras, das 19h10 às 22h55 40 

S - Sábados, das 7h30 às 14h45 40 

Psicopedagogia Clínica e 

Escolar 

N - 2ª e 4ª feiras, das 19h10 às 22h55 40 

S - Sábados, das 7h30 às 14h45 40 

Religião e Diversidade 

Cultural 
 S - Sábados de 7h30 às 14h45 40 

Tecnologias de 

aprendizagem em 

ambientes digitais  

N - 3ª e 5ª feiras, das 19h10 às 22h55 40 

Trabalho Social com 

Famílias 
N - 2ª e 4ª feiras, das 19h10 às 22h55 40 

  TOTAL DE VAGAS        1.000       

 
 



 
 
 
 

 
 
 

Cursos de 
Aperfeiçoamento 

Turno 
 
Dias e Horários 
 

 
Vagas 
 

Aperfeiçoamento em 
Educação Especial e 
Educação Inclusiva 

N - 2ª e 4ª feiras, das 19h20 às 22h55 40 

Aperfeiçoamento em 
LIBRAS (Língua Brasileira 
de Sinais) 

N - 3ª e 5ª feiras, das 19h20 às 22h55 40 

Aperfeiçoamento em 
Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) 

S - Sábados, das 7h30 às 14h30 40 

Formação do 
Psicomotricista para o 
atendimento Clínico 
NUPEP 

N 
- 3ª e 6ª feiras, das 19h20 às 22h55  
 

10 

                        TOTAL DE VAGAS      130 

 
 
 
Turnos: N - Noturno / S - Sábado  

 

II - Inscrições 

As inscrições serão recebidas a partir do dia 22/11/2022 pelo site www.unifai.edu.br, de acordo 
com as instruções nele contidas, momento no qual o candidato dará o aceite no Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais. 
 
 
III - Procedimentos de Ingresso 
 
III.a - Matrícula  
 
Os candidatos inscritos receberão um comunicado por e-mail, contendo as orientações para 
matrícula. 
 
IV - Documentos para Matrícula: Para efetivação da matrícula, os candidatos deverão 
fornecer os seguintes documentos, cujo procedimento de encaminhamento constará do 
mencionado comunicado.  
 
 
ESPECIALIZAÇÃO (Lato Sensu) 
RG 
CPF 

http://www.unifai.edu.br/


 
 
 
 

 
 
 

Comprovante de residência (com CEP) 
Histórico da Graduação (contendo a data de colação de grau) 
Diploma da Graduação 
 
Na falta do Diploma, caberá ao candidato apresentar o Certificado de Conclusão de 
Curso e Declaração do pedido do diploma da Instituição em que cursou para comprovar 
que esse documento está em processo de expedição. Deverá, ainda, assinar o Termo de 
Compromisso, por meio do qual o candidato se compromete a apresentar todos os 
documentos faltantes até o início do período de rematrícula estabelecido em edital. 
 
O não cumprimento dos procedimentos acima inviabilizará a rematrícula para o semestre 
seguinte, não havendo restituição de valores pagos. 
 
 
APERFEIÇOAMENTO 
RG 
CPF 
Comprovante de residência (com CEP) 
Certificado do curso de Especialização da área em questão 
 
Ademais, a efetivação da matrícula para o curso de Especialização e Aperfeiçoamento 
dependerá do pagamento da primeira parcela da semestralidade no valor de R$ 59,90 
(conforme a Política de Descontos - 1º/2023). 

 
 
V - Disposições Gerais 

 
 
V.a. Ao se inscrever, o candidato declara estar de acordo com todas as normas e critérios 
estabelecidos neste Edital. 

 
V.b. Será cancelada a matrícula do aluno que tiver feito uso de documentos e/ou informações 
falsas, fraudulentas ou qualquer outro meio ilícito.  

 
V.c. O Centro Universitário Assunção - UNIFAI desobriga-se de oferecer o curso cuja turma 
não atinja o mínimo de 15 (quinze) alunos matriculados para os Cursos de Especialização e o 
mínimo de 10 (dez) alunos matriculados para o Curso de Aperfeiçoamento. 
 
V.d. O Centro Universitário Assunção - UNIFAI reserva-se o direito de alterar datas e horários 
dos cursos ou cancelar turmas por eventuais necessidades, mediante aviso prévio aos alunos. 
 
V.e. No caso de não formação ou cancelamento de turmas, a Instituição comunicará tal fato ao 

candidato, 01 (uma) semana antes do início das aulas, por telefone, e-mail ou sms, podendo o 

candidato requerer o reembolso do valor pago ou a transferência de turno e/ou curso 

inicialmente escolhido para outro em que haja disponibilidade (observadas as regras e valores 

de cada curso). 



 
 
 
 

 
 
 

V.f. O reembolso de valores será feito mediante a solicitação do candidato pelo e-mail 

centraldeatendimento@unifai.edu.br, no qual deverá constar os seus dados bancários. 

V.g. A não efetivação da matrícula no prazo fixado implica desistência do candidato ao curso, 
não conferindo a ele direitos adquiridos em qualquer procedimento realizado no processo 
seletivo e tampouco direito à restituição de quantias pagas. 
 
V.h. O valor do pagamento das parcelas mensais (valor do boleto) para quitação da 
semestralidade varia de acordo com a data da efetivação da matrícula, pois o valor da 
semestralidade será dividido pelos meses restantes do semestre. 
 
V.i. Todos os cursos têm funcionamento no campus do Centro Universitário Assunção – 
UNIFAI, com endereço na Rua Afonso Celso, nº 671/711. 
 
V.j. O início das aulas estará previsto no Calendário Acadêmico, publicado no site 
www.unifai.edu.br.  
 
V.k. Os cursos de Especialização em Arquitetura da Informação: design de interação digital, 
Direito Miliar, Psicomotricidade, Religião e Cultura e Tecnologia de Aprendizagem em 
Ambientes Digitais empregam a metodologia de ensino híbrido   
 
V.l. Os candidatos contemplados pela Política de Descontos 2023/1º deverão, no ato da 
matrícula, realizar o envio do documento comprobatório da parceria.  
 
 
 

 
 

  São Paulo, 22 de novembro de 2022. 
 

 
                                                              

         Profa. Dra. Karen Ambra 
                       Reitora 

 

mailto:centraldeatendimento@unifai.edu.br

