CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA
Edital referente aos cursos de pós-graduação lato sensu para o 2º semestre de 2017
A Vice-reitoria do Centro Universitário Una faz saber que, consoante com o que prescreve a
Resolução CNE no 1, de 8 de junho de 2007, e demais instrumentos normativos aplicáveis à espécie,
estarão abertas as inscrições destinadas aos cursos de pós-graduação lato sensu do Centro
Universitário Una, referente ao 2º semestre de 2017.
1. Das inscrições
1.1. As inscrições para os cursos de pós-graduação lato sensu 2017/2º do Centro Universitário
Una estarão abertas e poderão ser feitas pela internet (www.una.br) de 09/06/2017 a
31/08/2017.
1.2. Os cursos oferecidos, locais e turnos de funcionamento estão indicados no item 2.1.
1.3. Ao realizar a inscrição, cujo preenchimento é de inteira responsabilidade do candidato, esse
declara aceitar as condições do processo e as decisões que sejam tomadas, em casos
omissos, pelos órgãos competentes do Centro Universitário Una.
1.4. Poderão concorrer às vagas, candidatos diplomados em cursos de graduação ou outros
cursos superiores ministrados por instituição de ensino superior reconhecida pelos órgãos
competentes, assim como estudantes de cursos de graduação ou outros cursos superiores
reconhecidos pelos órgãos competentes que apresentem diploma ou certificado de
conclusão de curso no ato da matrícula.
2. Dos cursos
2.1. São oferecidos pelo Centro Universitário Una os cursos de pós-graduação lato sensu,
conforme locais, dias, turnos e periodicidade especificados abaixo:
Rua Guajajaras, 175 - Centro, Belo Horizonte/MG
(prédio da Una – Campus Guajajaras)
CURSO
MBA em Auditoria em Saúde e Gestão da Qualidade
MBA em Coaching – Life Coaching, Executive Coaching e Business
Coaching
MBA em Consultoria e Licenciamento Ambiental
MBA em Controladoria e Auditoria
MBA em Direção Criativa em Moda
MBA em Engenharia de Manutenção e Ativos
MBA em Engenharia de Orçamentação
MBA em Engenharia de Planejamento de Obras e Montagem
MBA em Gestão da Indústria 4.0
MBA em Gestão das Práticas de Recursos Humanos

TURNO
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª

MBA em Gestão de TI e Governança (Ênfase em Certificações)
MBA em Gestão de Vendas e Relacionamento com o Cliente
MBA em Gestão do Varejo
MBA em Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
MBA em Gestão Estratégica da Comunicação Organizacional
MBA em Gestão Estratégica da Qualidade
MBA em Gestão Estratégica da Qualidade com Habilitação para Auditor
e Green Belt
MBA em Gestão Estratégica de Finanças Corporativas
MBA em Gestão Estratégica de Negócios
MBA em Gestão Estratégica de Projetos
MBA em Gestão Tributária
MBA em Inteligência de Mercado
MBA em Liderança Estratégica e Gestão de Equipes de Alta
Performance
MBA em Logística e Supply Chain
MBA em Marketing Estratégico com Ênfase em Branding
MBA em Mercado Financeiro com Ênfase em Banking
MBA em Projetos Editoriais Multimidiáticos
MBA em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano
MBA em Segurança a Informação
MBA em Tecnologia para BI e Big Data
MBA em VANT´s (drones) para Aplicações Civis e Comerciais
Pós Graduação em Arquitetura de Interiores e Paisagismo
Pós-Graduação em Análises Clínicas e Toxicológicas
Pós-Graduação em Ciências Penais
Pós-Graduação em Citologia Clínica
Pós-Graduação em Clínica Sistêmica de Famílias e Casais:
Tangenciamentos Psicanalíticos
Pós-Graduação em Comunicação Digital e Mídias Sociais
Pós-Graduação em Direito de Família e Novas Tendências da Sociedade
Moderna
Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho
Pós-Graduação em Direito Público
Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Serviços
Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho
Pós-Graduação em Estética e Saúde
Pós-Graduação em Farmácia Clínica
Pós-Graduação em Fisiologia Humana e do Exercício
Pós-Graduação em Formação de Apresentadores e Youtubers
Pós-Graduação em Formação de Professores
Pós-Graduação em Gastronomia Aplicada à Nutrição
Pós-Graduação em Gestão Educacional com Ênfase em Inspeção,
Orientação e Supervisão Escolar
Pós-Graduação em Intervenção Psicossocial no Contexto das Políticas
Públicas

Noite - 2ª e 4ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 2ª e 4ª
6ª e sábado - quinzenal
Noite - 3ª e 5ª
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 2ª a 6ª
6ª e sábado - quinzenal
Noite - 2ª e 4ª
6ª e sábado - quinzenal
Noite - 2ª e 4ª
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
Noite - 2ª e 4ª

Pós-Graduação em Neurociências Aplicadas à Educação
Pós-Graduação em Nutrição Clínica
Pós-Graduação em Oncologia Clínica e Multiprofissional
Pós-Graduação em Perícia Criminal
Pós-Graduação em Perícia, Auditoria e Análise Ambiental
Pós-Graduação em Psicanálise e a Clínica Contemporânea
Pós-Graduação em Psicologia Jurídica
Pós-Graduação em Terapia Analítico-Comportamental
Pós-Graduação em Trauma, Emergência e Terapia Intensiva

6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 2ª e 4ª
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal

Av. Governador Valadares, 640 – Centro, Betim/MG
(prédio da Faculdade Una de Betim)
CURSO
MBA em Gestão Estratégica de Projetos
Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho
Pós-Graduação em Gestão Educacional com Ênfase em Inspeção,
Orientação e Supervisão Escolar

TURNO
Noite - 3ª e 5ª
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal

Av. João César de Oliveira, 5.775 – Beatriz, Contagem/MG
CURSO
MBA em Controladoria e Auditoria
MBA em Gestão de Vendas e Relacionamento com o Cliente
MBA em Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
MBA em Gestão Estratégica da Qualidade
MBA em Gestão Estratégica de Finanças Corporativas
MBA em Gestão Estratégica de Negócios
MBA em Gestão Estratégica de Projetos
MBA em Inteligência de Mercado
MBA em Logística e Supply Chain
Pós-Graduação em Direito Processual Civil
Pós-Graduação em Direito Público
Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho
Pós-Graduação em Estética e Saúde
Pós-Graduação em Formação de Professores
Pós-Graduação em Gestão e Direito do Trânsito
Pós-Graduação em Gestão Educacional com Ênfase em Inspeção,
Orientação e Supervisão Escolar
Pós-Graduação em Neurociências Aplicadas à Educação
Pós-Graduação em Neuropsicologia
Pós-Graduação em Terapia Cognitivo-Comportamental
Pós-Graduação em Trauma, Emergência e Terapia Intensiva

TURNO
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 2ª e 4ª
Noite - 2ª a 6ª
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
Noite - 2ª e 4ª
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal

Rua Coronel João Notini, 151 – Centro, Divinópolis/MG
(prédio da Faculdade Una de Divinópolis)
CURSO
MBA em Controladoria e Auditoria

TURNO
6ª e sábado - quinzenal

MBA em Gestão Estratégica de Negócios
MBA em Gestão Estratégica de Projetos
MBA em Liderança Estratégica e Gestão de Equipes de Alta
Performance
MBA em Marketing Estratégico com Ênfase em Branding
Pós Graduação em Arquitetura de Interiores e Paisagismo
Pós-Graduação em Comunicação Digital e Mídias Sociais
Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho
Pós-Graduação em Estética e Saúde
Pós-Graduação em Fisiologia do Exercício e Treinamento
Personalizado
Pós-Graduação em Neurociências Aplicadas à Educação
Pós-Graduação em Psicanálise e a Clínica Contemporânea
Pós-Graduação em Psicologia Humanista - Existencial
Pós-Graduação em Trauma, Emergência e Terapia Intensiva

6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal

Av. Secretário Divino Padrão, 1411 - Santo Antônio, Sete Lagoas/MG
(prédio da Faculdade Una de Sete Lagoas)
CURSO
MBA em Controladoria e Auditoria
MBA em Gestão de Vendas e Relacionamento com o Cliente
MBA em Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
MBA em Gestão Estratégica de Negócios
MBA em Gestão Estratégica de Projetos
MBA em Logística e Supply Chain
Pós-Graduação em Direito Processual Civil
Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Serviços
Pós-Graduação em Gestão da Clínica na Atenção Primária à Saúde
Pós-Graduação em Psicanálise e a Clínica Contemporânea

TURNO
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª

Rua Antônio Paulino Ferreira, 100, Nova Serrana/MG
CURSO
MBA em Controladoria e Auditoria
MBA em Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
MBA em Gestão Estratégica de Finanças Corporativas
MBA em Gestão Estratégica de Negócios
Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Serviços
Pós-Graduação em Neuropsicologia

TURNO
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
Noite - 3ª e 5ª
6ª e sábado - quinzenal
6ª e sábado - quinzenal

3. Da estrutura dos cursos
3.1. O Centro Universitário Una organizou seus cursos de pós-graduação lato sensu de
maneira a oferecer aos alunos a possibilidade de concluir a especialização em 2 ou 3
semestres letivos, de acordo com o tempo de integralização do curso.

3.2. Os cursos de pós-graduação lato sensu são certificados pelo Centro Universitário Una
e têm duração mínima 360 (trezentas e sessenta) horas, não computados o tempo de
estudo, individual ou em grupo, sem assistência docente, e o destinado à elaboração de
monografia ou trabalho de conclusão de curso, nos termos da Resolução CNE nº 1/2007.
3.2.1. Parte da carga horária do curso poderá ser oferecida na modalidade virtual,
conforme decisão do Centro Universitário Una.
3.2.2. Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu deverão ser integralizados no prazo
máximo equivalente ao dobro do período de vigência, incluindo a conclusão e
aprovação do trabalho de conclusão de curso.
3.2.3. Terão direito aos certificados os alunos que:
 comprovarem frequência a, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) das
atividades programadas em cada disciplina, de cada módulo cursado;
 obtiverem média de, pelo menos, 70% (setenta por cento) de aproveitamento
em cada disciplina de cada módulo cursado;
 apresentarem TCC com temática específica e obtiverem nota igual ou superior
a 70 (setenta) pontos, no caso do certificado de especialização.
3.3. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) representa a atividade que finaliza o curso
de Pós-Graduação Lato Sensu e busca a integração dos conhecimentos desenvolvidos
durante todo o período de especialização. O objetivo principal do TCC é promover uma
oportunidade de estudo e análise de ideias inovadoras sobre a teoria e a prática na área
escolhida.
3.3.1. O TCC trata-se de uma atividade de cunho científico acadêmico, requisito
obrigatório para a obtenção do título de especialista. O TCC é elaborado na
modalidade de Artigo Científico, desenvolvido individualmente, com o tamanho
entre 10 e 15 páginas, não podendo constituir conteúdo proveniente de projetos
acadêmicos já elaborados em outras atividades.
3.3.2. Para iniciar o TCC, o aluno deverá definir o tema de pesquisa, problema,
justificativa, objetivo geral e específico do trabalho que irá desenvolver. Em
seguida, a introdução, a metodologia e o referencial teórico devem ser
construídos. Logo, a última etapa é a análise dos dados, apresentação dos
resultados e consideração final.
3.4. Na eventualidade de a especialização iniciada pelos alunos deixar de pertencer ao
portfólio do Centro Universitário Una, esse não se responsabilizará pela situação
daqueles que não tiverem concluído o curso no tempo previsto.
3.5. Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu que se
enquadrem nos dispositivos estabelecidos na Resolução CNE nº 1/2007 terão validade
nacional.
4. Da matrícula

4.1 O aluno poderá fazer matrícula após concluir sua inscrição e receber confirmação da
aprovação, por e-mail e/ou mensagem de celular e/ou telefonema. Para efetivar a
matrícula, os candidatos deverão acessar o site www.aluno.una.br, selecionar prématrícula, informar CPF, data de nascimento e confirmar as informações. Ao final, é
preciso imprimir o contrato, o temo de compromisso, que devem ser entregues
assinados nas Centrais de Atendimento ao Aluno ou Central de Novos Alunos da Una e
também pagar a matrícula online com cartão de crédito, ou, se preferir, retirar o boleto
para pagamento na rede bancária. Assim como o contrato, os documentos (cópia e
original) abaixo devem ser apresentados no Centro Universitário Una:
 Diploma da graduação (declaração de conclusão será aceita em caráter provisório atestado ou a declaração de conclusão do seu curso de Graduação possuem
validade desde que contenha a data prevista de entrega do diploma);
 Histórico escolar do ensino superior;
 Documento oficial de identidade;
 CPF;
 Comprovante de residência atualizado (últimos três meses);
 Certidão de nascimento ou casamento;
 Contrato de prestação de serviços educacionais (disponível no site do Centro
Universitário Una, no ambiente de pré-matrícula), devidamente assinado;
 Termo de compromisso (disponível no site do Centro Universitário Una, no
ambiente de pré-matrícula), devidamente assinado.
Candidatos estrangeiros devem apresentar, ainda:
 Revalidação de diploma de graduação, para candidatos que concluíram o curso no
exterior;
 Passaporte, identidade de estrangeiro, CPF, visto do tempo de permanência no
Brasil, para candidatos estrangeiros;
4.2. A não efetivação da matrícula acarretará perda do direito à respectiva vaga e abrirá
igual número de vagas para os classificados subsequentes.
4.3. Haverá matrícula no início de cada módulo cursado em data prevista no calendário
escolar.
4.3.1. O pagamento da 1ª parcela mensal (matrícula) ou total do curso não
garantem, por si só, a efetivação da matrícula. O aluno deverá também
entregar documentos previstos no item na CAA e/ou Central de Novos Alunos,
juntamente com o Contrato de prestação de serviços educacionais e o Termo
de Compromisso, devidamente assinados.
4.4. No caso de a matrícula ser feita por procuração, o instrumento deverá ter a firma do
procurador reconhecida em cartório e, ao contrato de matrícula, deverá ser anexada
cópia da carteira de identidade e do CPF do procurador e do contratante.
4.5. A matrícula realizada por aluno com a utilização de meios fraudulentos e/ou com a
apresentação de documentos falsos ou irregulares será cancelada, a qualquer tempo, de

ofício, pelo Centro Universitário Una, sem direito à restituição dos valores pagos e sem
prejuízo das demais sanções previstas na legislação em vigor.
4.6. O candidato travesti ou transexual que desejar ser identificado pelo nome social
deverá comparecer à Central de Atendimento ao Aluno (CAA) do Centro Universitário
Una, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 21h, solicitar o formulário próprio,
preencher, assinar e entrega-lo juntamente com uma foto 3x4.
5. Das disposições gerais
5.2. O Centro Universitário Una não se responsabiliza por eventuais prejuízos que possam
advir ao candidato em decorrência da falta de atualização de endereço (residencial ou
eletrônico) ou do número de telefone.
5.3. Visando ao êxito do processo seletivo, o Centro Universitário Una poderá, a qualquer
tempo, modificar o presente Edital, o que será amplamente divulgado e deverá estar em
consonância com a legislação vigente.
5.4. A inscrição do candidato implica a aceitação, pelos candidatos, das normas contidas
no Edital, nos respectivos comunicados, instruções e em outros atos a serem publicados.
5.5. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, bem como ser tornada sem efeito
a matrícula de candidato, se verificadas falsidades ou inexatidões de declarações ou
irregularidades na inscrição ou nos documentos.
5.6. Os casos omissos, relativos ao presente edital, bem como os dele decorrentes, serão
analisados pela Coordenação de Pós-Graduação, que encaminhará seu parecer à Vicereitoria, a quem cabe a decisão final.

Belo Horizonte, 9 de junho de 2017.

Centro Universitário Una
Profª Débora Cristina Brettas Andrade Guerra
Vice-Reitora

