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Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização 

 

Edital 001/2022/PROPPEXII 

EDITAL DE ABERTURA DE PERÍODO DE MATRÍCULA PARA A PÓS-

GRADUAÇÃO LATO SENSU  

ESPECIALIZAÇÃO EM AUDIOLOGIA – TURMA IV 

 

A Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização do 

Centro Universitário São Lucas – Porto Velho, este autorizado pela  Portaria MEC nº 778 de 22 

de julho de 2016, TORNA PÚBLICO que se encontra aberto o período de matrícula para o curso 

de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Audiologia (turma IV), conforme regras e 

instruções abaixo:  

1 PERÍODO DE MATRÍCULA  

As matrículas serão realizadas a partir da data de publicação deste Edital até 10 de Fevereiro 

de 2023, através do seguinte endereço eletrônico: https://bit.ly/3uAh8kQ 

 

1.1 VALOR DA MATRÍCULA  

 

Valor Mensal: R$ 600,00 (Seiscentos Reais) *  

* Quando da Matrícula, será gerado boleto bancário no valor de R$ 600,00. O vencimento do 

boleto ocorrerá um dia após a geração do mesmo.  

IMPORTANTE! Ao realizar o pagamento da matrícula, o aluno reconhece estar ciente e aceitar 

os termos previstos no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cujo objeto é a Pós-

graduação Lato Sensu MBA Licitações e Contratos Administrativos. O contrato será entregue 

no ato do pagamento de matricula e/ou enviado por e-mail ao aluno. 

 

1.2 DOCUMENTAÇÃO 

No ato da inscrição pelo link https://bit.ly/3uAh8kQ o candidato deverá anexar seus 

documentos salvos previamente em PDF ou imagem frente e verso, sendo eles:  

 

https://bit.ly/3uAh8kQ
https://bit.ly/3uAh8kQ


 
 

 

- RG (frente e verso);  

- CPF (frente e verso);  

- Certidão de Nascimento ou de Casamento (frente e verso);  

- Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão de Curso de Graduação (frente e verso);  

- Comprovante de residência (fotocópia);  

 

2 PÚBLICO-ALVO  

Fonoaudiólogos devidamente registrado no Conselho Regional de Fonoaudiologia da sua 

região.  

3 CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO  

360 horas. 

Duração: 

4 INÍCIO DO CURSO  

Previsto para o dia 03 de março de 2023.  

5 DIAS E HORÁRIOS DAS AULA (Encontros mensais) 

Sexta-feira: das 14h às 18h e das 19h às 22h (presencial)*;  

Sábado: das 8h às 12h e das 14h às 18h (presencial) 

Total de horas de aulas presenciais por mês: 16 horas  

Total de horas de aulas/atividades online (síncrona e assíncrona) por mês: Até 12 horas 

(agendadas pelo professor da disciplina no horário das 18h às 22h); 

*Alguns módulos do curso terão aula às sextas-feiras (Módulos: Avaliação e Reabilitação do 

Processamento Auditivo; Avaliação e Reabilitação Vestibular; Potencial Evocado Auditivo e 

Saúde do Trabalhador. 

6 MENSALIDADES  

18 parcelas de R$ 600,00 (Seiscentos reais), sendo que, sobre o esse valor poderá incidir o 

seguinte desconto:  

O candidato terá 20% de desconto por pontualidade. 

 

 



 
 

 

7 VAGAS  

50 vagas 

8 DISPOSIÇÕES GERAIS  

- O UniSL se reserva o direito de cancelar, a qualquer tempo, a matrícula de alunos que não 

cumprirem com o disposto no item 1.2 deste Edital (o item versa sobre a documentação 

obrigatória a ser apresentada pelo aluno);  

- A periodicidade das aulas, que é preferencialmente quinzenal, poderá sofrer alterações em 

função de feriados nacionais ou municipais, ou de outros fatores, como a disponibilidade de 

agenda dos docentes convidados;  

- O corpo docente do Curso poderá sofrer alterações em virtude da disponibilidade ou de 

qualquer outro fator que impeça o professor de ministrar disciplinas;  

- O UniSL se reserva o direito de cancelar a oferta da turma caso não atinja o número 

necessário de alunos que a viabilizem;  

- Outras informações poderão ser obtidas junto à PROPPEXII, pelos seguintes endereços 

eletrônicos: secretaria.posgraduacao@saolucas.edu.br (Secretaria da pós-graduação) e 

virginia.silva@saolucas.edu.br (Coordenação do Curso);  

- Os casos omissos deste edital deverão ser resolvidos junto à PROPPEXII; 

 

Publique-se: 

 

Porto Velho, 12 de dezembro de 2022. 

 

___________________________________________ 

Profa. Ma. Virgínia Braz da Silva 
Pró-reitora de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização 

(ProPPExII) 


