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EDITAL Nº 01/2022 – PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO REGULAR DA 

PÓS-GRADUAÇÃO DO UNICATÓLICA 

 

O Centro Universitário Católica do Tocantins, através da Coordenação de Educação 

Continuada, torna público que estão abertas as inscrições para aluno regular dos cursos 

de Pós-Graduação com entrada para o 2º semestre de 2022, conforme procedimentos 

discriminados neste Edital. 

 

1. PÚBLICO-ALVO 

1.1. Interessados em ingressar em turma regular dos diversos cursos de Pós-Graduação 

do Centro Universitário Católica do Tocantins desde que sejam portadores de diploma 

em formações afins, reconhecidos pelo MEC, com interesse em qualificar-se para atuar 

no mercado ou que já atuam na área e que necessitem de uma reciclagem para se 

prepararem para novas funções e se posicionarem no mercado de trabalho. 

2. MODALIDADE  

2.1. Os cursos de Pós-Graduação serão oferecidos na modalidade presencial, com 

metodologia híbrida para 40% da carga horária do curso. 

3. DAS PÓS-GRADUAÇÕES COM INÍCIO EM 2022/2 
Nº Pós-Graduação CH Duração Qt Módulos Início 

1 Ciência, Tecnologia e Inovação 360 12 meses 18 26/08/22 

2 Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais  360 12 meses 18 12/08/22 

3 Perícia, Auditoria e Compliance 360 12 meses 18 12/08/22 

4 Direito Civil e Processual Civil 360 12 meses 15 26/08/22 

5 Direito Público e Gestão Pública 360 12 meses 12 26/08/22 

6 Engenharia de Saneamento Ambiental  360 12 meses 18 19/08/22 

7 Manejo de Solos Tropicais 360 12 meses 18 12/08/22 

4. DAS AULAS 

4.1. Os encontros serão realizados de forma quinzenal ou mensal; 

4.2. As aulas das pós-graduações listadas no item 3, serão ministradas da seguinte forma: 
Pós-graduação Dias da semana e horários 

Ciência, Tecnologia e Inovação 
Aulas nas sextas-feiras (noite), sábados (manhã e 

tarde) e aos domingos (manhã) 

Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais 
Aulas nas sextas-feiras (tarde e noite) e aos 

sábados (manhã, tarde) 

Perícia, Auditoria e Compliance 
Aulas nas sextas-feiras (noite), sábados (manhã e 

tarde) e aos domingos (manhã) 
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Direito Civil e Processual Civil 
Aulas presenciais nas sextas-feiras (noite) e aos 

sábados (manhã, tarde) e atividades assíncronas  

Direito Público e Gestão Pública 
Aulas presenciais nas sextas-feiras (noite) e aos 

sábados (manhã, tarde) e atividades assíncronas  

Engenharia de Saneamento Ambiental 
Aulas nas sextas-feiras (noite), sábados (manhã e 

tarde) e aos domingos (manhã) 

Manejo de Solos Tropicais 
Aulas nas sextas-feiras (noite) e aos sábados 

(manhã, tarde e noite) 

  

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. Não será cobrada taxa de inscrição. 

5.2. O candidato inscrito estará automaticamente se inscrevendo para todas as disciplinas 

obrigatórias do curso escolhido, devendo matricular-se, quando for o caso, nas disciplinas 

optativas para integralizar a carga horária mínima na respectiva pós-graduação. 

5.3. As inscrições poderão ser feitas online, pelo site institucional: 

https://to.catolica.edu.br e estarão abertas de 25 de junho de 2022 até 5 dias antes do início 

previsto para as aulas da respectiva pós-graduação, conforme previsto no item 3. 

5.4. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar a seguinte documentação: 

a)  Uma cópia digitalizada da Carteira de Identidade e CPF; 

b) Uma cópia digitalizada do diploma ou declaração de conclusão do curso de 

graduação; 

c) Uma cópia digitalizada do histórico escolar da graduação; 

d) Uma cópia digitalizada do Comprovante de residência; e 

e) Uma cópia digitalizada de Fotografia 3x4. 

5.5. A seleção dos candidatos se dará por análise curricular. 

5.5.1. A não apresentação de qualquer um dos documentos solicitados poderá implicar na 

invalidação da inscrição do candidato neste processo seletivo. 

5.6. O Centro Universitário Católica do Tocantins reserva o direito de alterar a data de 

início da pós-graduação ou de cancelá-la, na hipótese de não ser atingido o número 

mínimo de alunos necessários para abertura de turma, sendo garantido ao(à) contratante, 

a devolução das quantias pagas. 

5.7. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo e-mail informado no ato da 

inscrição. 

5.8. As datas podem sofrer alterações, a ser comunicada com antecedência aos 

matriculados. 
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6. DAS MATRÍCULAS 

6.1. Os candidatos selecionados estarão automaticamente matriculados após realização 

de pagamento da primeira parcela da Pós-graduação, no ato da inscrição.  

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação de Educação 

Continuada do Unicatólica. 

7.2. O Centro Universitário Católica do Tocantins poderá revogar ou anular este Edital, 

no todo ou em parte, por motivos impeditivos à sua continuidade, sem que isso implique 

em direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

7.3.  Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cec@catolica-to.edu.br ou no site 

https://to.catolica.edu.br. 

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Palmas/TO, 10 de junho de 2022. 

 

____________________________________________ 

Mariana Lacerda Barboza melo 

Pró-reitora Acadêmica 

 

mailto:cec@catolica-to.edu.br

