MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO REGULAR NO
2º SEMESTRE DE 2018
Em conformidade com os itens 5.1, 5.2 e 5.3 do Edital nº 21/2018 da Pró-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa, tornamos pública a relação dos candidatos aprovados para as vagas
oferecidas pelo Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas à Saúde para o 2º semestre de 2018,
em ordem alfabética:

FLÁVIO DUTRA MIRANDA
JOANABELL ARAUJO DE OLIVEIRA
JOSÉ WILSON MOREIRA FILHO
LEONARDO CURIEL ALVES
VANESSA DE OLIVEIRA BASTOS
De acordo com o item 6 do citado Edital, os candidatos selecionados para as vagas do Mestrado
devem efetivar sua matrícula de 2 a 10 de julho de 2018 na Secretaria de Pós-graduação Stricto
Sensu da Univás (Av. Pref. Tuany Toledo nº 470 – bairro Fátima I – Pouso Alegre – MG), das 8h30 às
12h e das 13h às 17h, portando os seguintes documentos:


1 (uma) via original do Requerimento de Matrícula para Aluno Regular devidamente
preenchido e assinado de próprio punho (assinatura digitalizada não será aceita). O
requerimento será disponibilizado por e-mail;



2 (duas) vias originais do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente
preenchidos, com a primeira até a penúltima folha rubricadas e com a última assinada e datada
de próprio punho pelo interessado e, se for o caso, também pelo responsável pelo pagamento
(assinaturas digitalizadas não serão aceitas). O contrato será disponibilizado por e-mail;



Cópia do histórico escolar de Graduação;



Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; e



1 (uma) cópia do comprovante de pagamento da matrícula.

O pagamento da matrícula deve ser feito apenas e exclusivamente no Caixa da Gerência Financeira
(Av. Cel. Alfredo Custódio de Paula, 370 – Centro – Pouso Alegre/MG), das 9h às 16h30min,
ininterruptamente.
IMPORTANTE:
 A matrícula será efetivada somente com a apresentação de todos os documentos
especificados.
 Não serão aceitas matrículas fora do prazo.

Pouso Alegre, 2 de julho de 2018.

Profa. Dra. Andrea Silva Domingues
Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa

