PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Coordenadoria de Educação Continuada

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie
(São Paulo) torna pública a abertura das inscrições para os cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu oferecidos pela Coordenação de Educação Continuada da Faculdade de
Direito no Processo Seletivo do segundo semestre de 2022.
REQUISITOS DE ACESSO
O(A) candidato(a) deve ser preferencialmente graduado(a) em Direito, respeitando os
pré-requisitos para o curso pretendido. A data de finalização do curso de graduação
deverá ser anterior à data de início das aulas.
PROCESSO SELETIVO – CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU em DIREITO

Inscrições abertas até 31/07/2022 ou enquanto houver vagas.
• A seleção de candidatos(as) é feita ao longo do período de inscrições. Caso
sejam preenchidas as vagas disponíveis na turma, as inscrições serão
encerradas antes do período previsto acima.
Processo de Inscrição:
• Os(as) interessados(as) deverão realizar sua inscrição, sem qualquer ônus
financeiro, exclusivamente pela internet (site: www.mackenzie.br)
• É obrigatório o preenchimento de todos os campos solicitados na ficha de
inscrição compreendido no formulário de descrição do perfil profissional e
confirmação da declaração de veracidade das informações prestadas, sob
inteira responsabilidade do candidato;
Estrutura do Processo Seletivo:
•

O processo seletivo compreenderá em 02 (duas) fases eliminatórias:
o A Primeira fase compreende a análise do perfil profissional do

candidato deverá ser feita através do preenchimento do formulário no
ato da inscrição no processo seletivo;
o A segunda fase compreende em entrevista virtual. É imprescindível

que o(a) candidato(a) observe a data e o horário previamente
informados. Não serão atendidos(as) candidatos(as) fora do horário
agendado pela comissão de seleção;
Informações importantes:
o A entrevista será agendada previamente pela Coordenação de
Educação Continuada, via correspondência eletrônica (e- mail), em dia
e horário fixados pela Coordenação de Educação Continuada;
o A data da entrevista é intransferível e é de responsabilidade exclusiva

do(a) candidato(a) acompanhar o recebimento da comunicação
eletrônica referente à convocação; e
o Na impossibilidade de comparecer, o(a) candidato(a) poderá realizar

apenas 1 (um) reagendamento e caso não compareça na segunda
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oportunidade terá o processo seletivo automaticamente cancelado.
Período de Realização das Entrevistas: de 20/06/2022 a 10/08/2022
o Local da Entrevista e Avaliação: as entrevistas serão realizadas em

ambiente virtual, pela plataforma Teams. A Coordenação de Educação
Continuada enviará por e-mail ao(à) candidato(a) a data, horário e link
da entrevista. A presença na entrevista deverá ser confirmada por email em até 48 horas após o recebimento da comunicação.
Resultado do Processo Seletivo:
A divulgação do resultado será feita via comunicação eletrônica (e-mail) em
até 10 dias, contados do dia útil seguinte à data de inscrição. No caso de
reagendamento da entrevista, este prazo poderá ser maior;
A aprovação no Processo Seletivo não garante vaga no curso. A vaga só será
confirmada após a realização da matrícula dentro do período estipulado
(enquanto houver vaga disponível para o curso), preenchimento do
Requerimento de Matrícula e assinatura do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais, bem como confirmação do pagamento da primeira parcela;
Validade: O presente Processo Seletivo tem validade para o segundo semestre
letivo de 2022; e
É responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) manter seus dados de contato
atualizados! Fique atento(a), também, à sua caixa de spam/lixo eletrônico para
o caso de a comunicação ter sido direcionada para lá.
MATRÍCULA

Período de Matrícula:
•

A matrícula será autorizada apenas para candidato(a) aprovado(a) do Processo
Seletivo (análise curricular e entrevista) e será realizada, neste momento, por
meios eletrônicos;

•

Se aprovado(a) no Processo Seletivo, o(a) candidato(a) receberá por e-mail as
orientações sobre a matrícula, inclusive com a indicação do prazo para envio
da documentação obrigatória;

•

É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) acompanhar o recebimento
da comunicação eletrônica referente à convocação para matrícula. Sugerimos,
inclusive, verificar sempre a caixa de SPAM, para o caso de a comunicação
ter sido direcionada para lá; e

•

O(a) candidato(a) fica sujeito(a) à perda de vaga caso a documentação
não seja enviada dentro do prazo estabelecido ou não haja o pagamento
do boleto bancário.
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Pagamento da matrícula:
A matrícula será confirmada após a apresentação da documentação
pertinente e a efetivação do pagamento da primeira parcela do curso ou o
pagamento integral [caso essa seja a opção feita pelo(a) candidato(a)];
O prazo para pagamento será de 02 (dois) dias úteis após o envio do boleto;
DISPOSIÇÕES GERAIS
• A divulgação de resultados é feita com a disponibilização da informação
de aprovação ou não aprovação do(a) candidato(a);
• Não haverá divulgação do desempenho, nem sua relativa classificação;
• O resultado no processo seletivo não é passível de recursos;
• O(A) candidato(a) que apresentar documentação inidônea que configure
tentativa de fraude ao processo seletivo será automaticamente excluído(a) do
processo seletivo;
OUTRAS INFORMAÇÕES
•

A Coordenação de Educação Continuada se reserva o direito de cancelar o
curso que não atingir um número mínimo de inscrições e/ou matrículas. No
caso de matrículas já efetuadas, será devolvido 100% do valor pago;

•

Se necessário, a Coordenação de Educação Continuada poderá alterar o
calendário original, bem como o corpo docente dos cursos;

Campus Higienópolis: Rua da Consolação, 930 ⚫ Consolação ⚫ São Paulo - SP ⚫ CEP 01302-907
Tel. (11) 2114-8820 ⚫ www.mackenzie.br e-mail: processoseletivo.poslato@mackenzie.br

(3 de 3)

