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EDITAL	Nº	08/2021	
VAGAS	PARA	CURSOS	DE	PÓS-GRADUAÇÃO	(LATO	SENSU)	

A	 Direção	 Geral	 da	 Faculdade	 Irecê	 –	 FAI,	 Instituição	 de	 Ensino	 Superior,	 inscrita	 no	 CNPJ	 nº	
10.854.658/0001-14,	 credenciada	 pelo	 MEC,	 através	 da	 Portaria	 nº	 1216	 de	 18	 de	 dezembro	 de	
2013,	publicada	no	DOU	de	19/12/2013,	 localizada	na	Rua	Rio	 Iguaçu,	 397,	 Bairro:	 Recanto	das	Árvores,	
Irecê,	 Estado	 da	 Bahia,	 em	 conformidade	 com	 as	 suas	 atribuições	 regimentais	 e	 consoante	 com	 o	 que	
dispõe	a	Lei	n.º	9.394	de	20/12/1996	e	Resolução	CNE/CES	nº	01	de	06	de	abril	de	2018,	PRORROGA	O	
PERÍODO	DE	MATRÍCULAS	PARA	OS	CURSOS	DE	PÓS-GRADUAÇÃO	 (LATO	SENSU):	ESPECIALIZAÇÃO	EM	
MARKETING	DIGITAL	E	MÍDIAS	SOCIAIS		E	ESPECIALIZAÇÃO	EM	VIGILÂNCIA	SANITÁRIA	E	GESTÃO	DA	
QUALIDADE	DE	ALIMENTOS,	NO	ÂMBITO	DA	FACULDADE	IRECÊ	–	FAI,	conforme	as	normas	estabelecidas	
no	presente	Edital.	

	

1.0	DOS	CURSOS	

1.1. Os	 Cursos	 de	 	 	 pós-graduação	 	 	 lato	 	 	 sensu	 	 	 denominados	 	 	 cursos	 	 	 de	 	 	 especialização	 	 	 são	
programas	de	nível	superior,	de	educação	continuada,	com	os	objetivos	de	complementar	a	formação	
acadêmica,	atualizar,	incorporar	competências	técnicas	e	desenvolver	novos	perfis	profissionais,	com	
vistas	 ao	 aprimoramento	 da	 atuação	 no	 mundo	 do	 trabalho	 e	 ao	 atendimento	 de	 demandas	 por	
profissionais	 tecnicamente	mais	qualificados	para	o	setor	público,	as	empresas	e	as	organizações	do	
terceiro	setor,	 tendo	em	vista	o	desenvolvimento	do	país,	conforme	dispõe	a	Resolução	CNE/CES	nº	
01/2018.	

1.2. A	Faculdade	Irecê	–	FAI,	oferece	NESTE	EDITAL	VAGAS	PARA	PÓS-GRADUAÇÃO	(LATO	SENSU),	assim	
distribuídas:	

	

	
CURSO	

CARGA	
HORÁRIA	

	
DURAÇÃO	

GRAU	
CONFERIDO	

	
VAGAS	

	
AUTORIZAÇÃO	

	
INVESTIMENTO	

Especialização	em	Marketing	
Digital	e	Mídias	Sociais	

360h	 10	meses	 Lato	Sensu	 50	 Resolução	 CAA	 nº	
16	 de	 22	 de	
dezembro	de	2020.	

	 Matricula	R$99,00	+	10	X	de	
R$400,00	(incidindo	o	
desconto	de	40%	na	

pontualidade	totalizando	
10	X	de	R$240,00)	

Especialização	 em	 Vigilância	
Sanitária	 e	 Gestão	 da	
Qualidade	de	Alimentos	

360h	 10	meses	 Lato	Sensu	 50	 Resolução	 CAA	 nº	
01	de	21	de	janeiro	
de	2021.	

	 Matricula	R$99,00	+	10	X	de	
R$400,00	(incidindo	o	
desconto	de	40%	na	

pontualidade	totalizando	
10	X	de	R$240,00)	

	

1.3	 Os	 cursos	 da	 FAI	 são	 ofertados	 na	 modalidade	 presencial,	 contudo,	 permanecendo	 as	 regras	 de	
isolamento	 social	 em	 razão	 da	 pandemia	 da	 Covid-19,	 poderá	 ocorrer	 aulas	 remotas	 dentro	 dos	 critérios	
estabelecidos	pelo	Ministério	da	Educação	–	MEC.	

	

2.0 DA	MATRÍCULA	
	

2.1 As	matrículas	para	os	Cursos	de	Pós-Graduação	(Lato	Sensu)	da	Faculdade	Irecê	–	FAI,	estarão	abertas	no	26	
DE	MAIO	À	25	DE	JUNHO	DE	2021,	na	Secretaria	Acadêmica	da	FAI,	sito	na	Rua	Rio	Iguaçu,	397,	Bairro:	Recanto	
das	Árvores,	Irecê/Bahia	ou	através	do	seguinte	link	-	https://posfai2021.page.link/inscricao	

2.2 Até	24h	após	o	preenchimento	do	formulário	de	matrícula,	o	(a)	candidato	(a)	receberá	a	minuta	do	contrato	
de	 prestação	 de	 serviços	 educacionais	 e	 o	 boleto	 para	 pagamento	 da	 taxa	 de	matrícula	 no	 valor	 de	 R$99,00	
(noventa	e	nove	reais);	
2.3 Confirmado	o	pagamento	junto	a	instituição	financeira,	o	(a)	candidato	(a)	será	convocado	para	apresentar	a	
seguinte	documentação:	
a) Fotocópia	do	Diploma	de	Graduação	ou	Atestado	de	Conclusão	de	Curso	(em	caso	da	efetivação	da	matricula	
com	 o	 atestado	 de	 conclusão,	 o	 diploma	 deverá	 ser	 entregue	 até	 o	 final	 do	 curso	 para	 fins	 de	 emissão	 do	
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certificado);	
b) Histórico	Escolar	do	Curso	de	Graduação;	
c) Fotocópias	da	Carteira	de	Identidade,	CPF	e	Certidão	de	Nascimento	ou	Casamento;	
d) 01	via	do	contrato	assinado	pelo	aluno.	
2.4 Os	documentos	a	que	se	referem	as	alíneas	a,	b	e	c	(item	2.3)	poderão	ser	entregues	até	60	dias,	a	contar	do	
início	 das	 aulas,	 sob	 pena	 de	 revogação	 da	 matrícula,	 sem	 direito	 a	 reembolso	 da	 taxa	 de	 matrícula	 e	
mensalidades	pagas.	
2.5 Ao	 preencher	 o	 formulário	 de	matrícula,	 confirmado	 com	 o	 pagamento	 da	matrícula,	 o	 (a)	 candidato	 (a)	
declara	ser	graduado	(aptidão	para	ingressar	na	pós-graduação)	e	ciente	do	dever	de	comprovar	tal	condição;	
2.6 Em	 caso	 do	 número	 de	 inscritos	 ultrapassar	 o	 total	 de	 vagas	 do	 curso,	 terá	 prioridade	 o	 candidato	 com	
formação	na	área	do	curso.	
2.7 Para	mais	 informações:	 Secretaria	Acadêmica	 e	Departamento	Comercial,	 situado	na	Rua	Rio	 Iguaçu,	 397,	
Bairro:	 Recanto	 das	 Árvores,	 Irecê/Bahia	 ou	 através	 do:	 site:	 www.faifaculdade.com.br;	 telefones:	 (74)	
99904.3106/3641-	8000;	whatssap	(74)	99902-0782,	e	e-mail:	tamires.secretaria@faifaculdade.com.br.	

	

3.0 DO	PÚBLICO	ALVO	
	

a) Profissionais	graduados	na	área	ou	áreas	afins;	
b) Interessados	em	aprofundar	o	conhecimento	em	outras	áreas	de	conhecimento.	

	
4.0 DO	INÍCIO	DAS	AULAS	

	

a) O	curso	será	realizado	mensalmente	(um	sábado	por	mês)	podendo,	contudo,	ser	alterado	pela	
coordenação	de	curso	sempre	que	houver	necessidade;	

b) Em	razão	da	pandemia	provocada	pela	Covid-19	e	do	necessário	distanciamento	social,	a	FAI	realizará	as	
aulas	teóricas	remotamente,	utilizando	atividades	síncronas	(via	Zoom)	e	assíncronas	(via	Moodle);	

c) As	aulas	estão	previstas	para	início	em	26	DE	JUNHO	DE	2021;	
d) A	FAI	 reserva-se	o	direito	de	 iniciar	as	aulas	posterior	a	esta	data,	caso	haja	necessidade	de	ajuste	no	

calendário	do	curso.	
	
5.0 DISPOSIÇÕES	FINAIS	

	

a) Terão	direito	à	matrícula	os	candidatos	selecionados	até	o	limite	máximo	de	vagas;	
b) A	FAI	reserva-se	o	direito	de	não	iniciar	o	curso	que	se	refere	este	edital,	em	que	o	número	de	candidatos	

matriculados	 for	 insuficiente	 à	 formação	 de	 turma,	 ou	 quando,	 a	 critério	 da	 FAI,	 se	 tornar	 inviável	 o	
oferecimento	do	curso;	

c) A	matrícula	no	processo	implica	na	aceitação	plena	de	todos	os	termos	emitidos	nesse	Edital	e	das	demais	
normas	da	Faculdade	Irecê	–	FAI;	

d) Em	caso	de	dúvidas,	elogios,	sugestões,	reclamações	o	candidato	deverá	encaminhar	a	demanda	para	o	e-	
mail	elaine.nuppex@faifaculdade.com.br;	

e) Os	casos	omissos	a	este	edital,	 serão	analisados	pela	Coordenação	do	Curso,	Direção	Geral	e	Conselho	
Acadêmico-Administrativo	da	Faculdade	Irecê	–	FAI.	

	
Irecê/Ba,	25	de	maio	de	2021.	
	

Profa.	Maria	da	Conceição	Araújo	Correia	
Diretora	Geral	


