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 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL-2012 
 ( COMPLEMENTAÇÃO  AO  PROGESTÃO) 

 

 

 

PLANEJAMENTO PARA 2012 
 
Instruções: 
 

1. Divulgação do curso nas DREs e Escolas do Tocantins. 
A divulgação será realizada pela UNIVERSA com o apoio da SEDUC através de suas 

Diretorias Regionais de Ensino. 

  

2. Pré-Inscrições 
� A Pré-inscrição deverá ser realizada nas fichas disponíveis no site da DRE 

(Anexo), no período de 25 de abril a  25 de maio de 2012. 

 

� Esse procedimento será necessário para se obter a quantidade de pessoas 

inscritas, uma vez que a turma só será formada com o quantitativo de no 
mínimo 60 alunos. 

 

� Caso haja cursistas suficientes, as cidades-polos onde serão formadas as 

turmas são: Palmas, Araguaína, Colinas, Tocantinopólis, Dianópolis e Arraias. 

  
� Os interessados deverão  preencher todos os dados da ficha de pré-inscrição, 

disponível no site da DRE, imprimir, assinar a ficha, escanear e enviá-la para 
o e-mail nadir.pinheiro@universa.org.br. com cópia para e-mail 
grebaraguaina@gmail.com  Obs.: Quaisquer dúvidas neste item ligar para 63-

9237-2676-Nadir. 
 
� Após o encerramento das pré-inscrições já com as turmas previamente 

formadas e as cidades-polos definidas serão realizadas as matrículas. Isso 

acontecerá no mês de junho. 

 
� Em data de junho que ainda será divulgada, uma equipe da UNIVERSA estará 

presente na Diretoria Regional de Ensino para confirmação das matrículas. 
 

� Na ocasião, os cursistas que fizeram a pré-inscrição deverão comparecer à 

Regional de Ensino para realização da matrícula e  pagamento do curso. 
 

 



 

Centro Educacional São Francisco de Assis 

Quadra 108 Norte – Alameda 02, lote 02 - Palmas -TO   

Telefones:  63 32131313 – 92372676 – (061) 33077500 

www.universa.org.br 

 
 

2.1. Confirmação da matrícula.  (Que será realizada no mês de junho após definição do 
polos) 

 
2.1.1. Inscrição Definitiva: Para confirmação da matrícula o interessado deverá se 

deslocar até à Diretoria Regional de Ensino onde foi estabelecido o polo, munido 

dos seguintes documentos: 

a. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada. ( A mesma que foi 

enviada por e-mail no ato da Pré-Inscrição).   

b. Uma foto 3 x 4 recente 

c. Cópia do RG 

d. Cópia do CPF 

e. Copia de Comprovante de Endereço 

f. Cópia do Diploma e Histórico de Graduação (Faculdade) 

g. Original do Certificado e Histórico do Progestão 
h. Cheques para pagamento 
i. Preencher e assinar o Contrato de Prestação de Serviços educacionais no ato 

da matrícula. 
 

Atenção: Àqueles que não puderem apresentar no momento da matrícula, o 
certificado do Progestão, deverão apresentar uma Declaração de Conclusão 
do Progestão, assinada pelo responsável da SEDUC. (A SEDUC já estará 
providenciando isto para quem fizer a pré-inscrição).  
 

 

2.2. Início das aulas – Agosto de 2012. As datas  serão definidas após definição dos 

pólos e turmas.  Os encontros acontecerão nos meses de agosto, setembro, outubro e 

novembro totalizando quatro encontros    
   

2.3. Dias e horários previstos das aulas:  quinta, sexta sábado e domingo das  7:30h às 
12:30h  e  das 14:00h às 19:00horas.  
  

2.4. Observações 
 O prazo de entrega do TCC, será dia 30.12.2012, até as 18:00 horas. 
 Este calendário poderá sofrer alterações de acordo com as necessidades de cada 

polo. 
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3.  INVESTIMENTOS 

Plano de Pagamentos – Anexo I 

Forma de Pagamentos  

 O pagamento do curso deverá ser efetuado, exclusivamente, por meio de cheques, 

sendo que a primeira parcela será paga no ato da matrícula e a demais na data 

prefixada; 

 Os cheques poderão ser de terceiros desde que seja Pessoa Física e endossados pelo 

aluno; 

 Não será aceito cheques de Pessoa Jurídica; 

 Os cheques deverão ser nominais a FUNDAÇÃO UNIVERSA e datados conforme a data 

de vencimento do Plano de Pagamento escolhido. 

 Endosso: Os cheques de terceiros ao serem endossados pelo aluno deverão constar no 

verso o nome completo do aluno e sua assinatura. 

 

4. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 A efetivação da matrícula dar-se-á mediante a entrega dos documentos relacionados no 

item 2.1.1, bem como dos cheques devidamente datados e assinados. 
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INVESTIMENTO 

 

 

 

ANEXO I 

Obs.: Todos os cheques serão emitidos e entregues no ato da 
matrícula. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

6  x  198,00 = 1.188,00 

 

1ª Parcela: no ato da matrícula  
2ª Parcela: 10/07/2012 
3ª Parcela: 10/08/2012 
4ª Parcela: 10/09/2012 
5ª Parcela: 10/10/2012 
6ª Parcela: 10/11/2012 
 

 

5  x  237,60 = 1.188,00 

 

1ª Parcela: no ato da matrícula 
2ª Parcela: 10/07/2012 
3ª Parcela: 10/08/2012 
4ª Parcela: 10/09/2012 
5ª Parcela: 10/10/2012  
                  ou 10/11/2012 
 

 

 

1 x 1.069,20 

 

Parcela Única: no ato da matrícula 
Desconto concedido: 10% 
 

 

2  x  594,00 = 1.188,00 

 

1ª Parcela:  no ato da matrícula 
2ª Parcela: 10/07/2012 
                  ou 10/08/2012  
 
 

 

3  x  396,00 = 1.188,00 

 

1ª Parcela: no ato da matrícula 
2ª Parcela: 10/07/2012 
3ª Parcela: 10/08/2012 
                  ou 10/09/2012 
 
 

 

4 x 297,00 = 1.188,00 

 

1ª Parcela: no ato da matrícula   
2ª Parcela: 10/07/2012 
3ª Parcela: 10/08/2012 
4ª Parcela: 10/09/2012  
                  ou 10/10/2012 
 


