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EDITAL PROP N° 002/2018
NOTA
A Universidade Estadual do Piauí - UESPI, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação - PROP, informa a todos interessados que, conforme Edital PROP Nº 002/2018, item
4.1, relativo às vagas oferecidas para os cursos do seu Programa de Pós-Graduação “Lato Sensu”,
para o 1º semestre de 2018:
4 Da Seleção:
4.1 Poderão ter suas ofertas suspensas os cursos em que:
a.

O número de inscritos for menor que o número de vagas ofertadas. Neste caso, os
candidatos não farão a prova;

b.

O número de aprovados na prova escrita objetiva for menor que o número de vagas
ofertadas;

c.

O número de matriculados for inferior a 90% do número de vagas ofertadas.

Os candidatos dos cursos, relativos ao Edital PROP Nº 002/2018, que fizeram inscrições e
efetuaram o pagamento para concorrerem às vagas nos mesmos, deverão solicitar a devolução da
taxa de inscrição junto ao Protocolo da UESPI, conforme item 3.5: “A taxa de inscrição/matrícula
será reembolsada somente se o Curso para o qual o candidato fez sua inscrição/matrícula
não formar turma, conforme subitens 4.1 e 4.2”.

Para isto, deverão anexar ao pedido do

reembolso, através de requerimento junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROP,
cópia do RG, cópia do comprovante de pagamento e número da conta bancária do requerente.
Os candidatos ao Curso de Especialização em Fisioterapia Neonatal e Obstétrica que, além
da taxa de inscrição, pagaram o valor referente à 1ª parcela, também deverão solicitar os dois
ressarcimentos.
Os candidatos que optaram por cursos em cidades fora da Capital Teresina poderão fazer a
solicitação junto à Diretoria/Coordenação do Campus, onde foram efetuadas as inscrições.

Teresina (PI), 19 de junho de 2018.
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