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A FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE MOINHOS DE VENTO, credenciada pela Portaria MEC nº 216/2017,
doravante denominada Faculdade Moinhos, representada pelo seu Diretor Geral, o Senhor LUCIANO SERPA
HAMMES, TORNA PÚBLICA a realização das matrículas dos cursos de pós-graduação – 1º semestre letivo de 2019,
nos termos que seguem:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Este edital e seus anexos dispõe sobre o regramento para a realização das matrículas dos cursos de
pós-graduação lato sensu, que será administrado pela Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento, em
conformidade com as disposições legais vigentes.
A publicidade legal do processo de matrícula dos cursos de pós-graduação lato sensu dar-se-á no site
www.faculdademoinhos.com.br.
O processo de matrícula seguirá o Cronograma de Execução, Anexo I deste edital. As datas definidas poderão
sofrer alterações em virtude da necessidade de ajustes operacionais, garantida a publicidade legal no meio de
comunicação acima estipulado.
É importante destacar que, a fim de evitar ônus desnecessários, todos os interessados em matricular-se nos
cursos de pós-graduação deverão ler, obrigatoriamente, a íntegra deste edital e seus anexos. É de inteira
responsabilidade dos candidatos conhecerem todas as normas e condições estabelecidas neste edital e seus anexos
antes de realizar a matrícula e seguir estritamente as instruções contidas neste edital, bem como acompanhar o
cronograma, os comunicados e os editais referentes ao andamento deste processo, divulgados nos meios acima
mencionados.
Realizado o pagamento da taxa de matrícula e a primeira parcela do curso, fica comprovado o conhecimento e a
aceitação das regras deste edital, não mais cabendo ao aluno alegar o desconhecimento das regras editalícias,
inclusive no que diz respeito às datas previstas no Cronograma.
As informações prestadas pelo aluno e eventuais documentos entregues por ele ou seu representante legal são
de sua inteira responsabilidade, podendo responder, no caso de falsidade, a qualquer momento, por crime contra a fé
pública.
Todos os horários definidos neste edital, seus anexos e demais publicações oficiais referentes ao andamento
têm como referência o Horário de Brasília-DF. Todas as publicações oficiais previstas serão realizadas dentro da data
prevista no Cronograma de Execução, Anexo I deste edital.
Durante toda a execução do processo de matrícula, os candidatos poderão ainda esclarecer suas dúvidas
através do endereço eletrônico faculdade.moinhos@hmv.org.br ou pelo telefone (51) 3314-3690, de segunda a
sexta-feira, em dias úteis, no horário das 8h às 18h, impreterivelmente.
CAPÍTULO I – DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS
1.1. Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu visam à especialização de profissionais graduados. O candidato, por
ocasião da matrícula, deverá atender a todos os requisitos estabelecido neste edital, sob pena de não cursar a
pós-graduação, mesmo tendo efetuado o pagamento da matrícula. Nestes casos, o aluno cursa um módulo, compatível
com o valor pago e recebe um certificado comprovando a realização de um curso de aperfeiçoamento.
1.2. Os cursos têm a duração mínima de 360 horas, conforme descrito na grade curricular de cada especialização.
1.3. As disciplinas do curso serão ofertadas na modalidade PRESENCIAL, na Sede da Faculdade Moinhos - Rua Ramiro
Barcelos, nº 996, Bairro Moinhos de Vento, no Município de Porto Alegre/RS e no Hospital Moinhos de Vento, Rua
Tiradentes, nº 333, Bairro Moinhos de Vento, no Município de Porto Alegre/RS.
1.4. A estrutura da grade de disciplinas adotada pela Faculdade Moinhos fixa a hora-aula em 60 minutos, com
disciplinas de 16, 24, 32 horas teóricas e de 50 a 100 horas práticas (Observership) conforme descrito na matriz de
cada curso.
1.5. O Observership é realizado de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e possui um processo de matrícula a
partir do segundo ano do curso, através de edital interno específico.
CAPÍTULO II – DAS VAGAS E MATRÍCULA
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2.1. Este Processo Seletivo disponibiliza, para ingresso no primeiro semestre letivo de 2019, 40 vagas em cada curso de
pós-graduação lato sensu. A Faculdade Moinhos reserva-se o direito de reabrir o período de matrículas e/ou cancelar a
realização da oferta de cursos, caso haja baixa demanda de matriculados.
2.2. A matrícula deverá ser realizada a partir do dia 21 de janeiro de 2019 até o dia 17 de maio de 2019, de acordo
com uma das formas abaixo:

a) POR INTERNET, serão recebidas as matrículas do dia 21 de janeiro de 2019 até às 23h59min do dia 15 de maio
de 2019, no endereço eletrônico www.faculdademoinhos.com.br, 24h por dia; ou

b) PRESENCIALMENTE, serão recebidas as inscrições do dia 21 de janeiro de 2019 até às 18h do dia 17 de maio de
2018, pelo candidato ou seu representante, diretamente na Secretaria Acadêmica da Faculdade Moinhos - Rua
Ramiro Barcelos, nº 996, Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre/RS, de segunda a sexta-feira, em dias úteis,
no horário das 8h às 18h.
2.3. Todos os alunos que ingressarem pelo Processo Seletivo deste edital serão inseridos na matriz atual, vigente, e
deverão seguir a sequência de estudos propostas para o curso no momento do ingresso.
2.4 O critério para análise de aproveitamento de disciplinas define que:
2.4.1. Só serão concedidos aproveitamentos para disciplinas que tiverem, no mínimo, 75% de compatibilidade de
conteúdo e carga horária, limitados a 25% da carga horária total do curso (72 horas).
2.5. O candidato que realizar sua inscrição do dia 21/01/2019 até o dia 18/02/2019, está isento da taxa de matrícula
e poderá realizar o pagamento via online por meio de cartão de crédito, débito, boleto bancário e transferência
bancária.
2.5.1. Para ingresso o valor da taxa de matrícula será de R$ 120,00 (cento e vinte reais).
2.5.2. Para pagamento do curso, são ofertadas as seguintes condições de pagamento.
2.5.3. Pagamento à vista (desconto de 15%):
Até 18/02/2019: R$ 14.586,00 - isenção da taxa de matrícula.
De 19/02 à 17/05/2019: R$ 14.706,00 - inclusão da taxa de matrícula.
2.5.4. Pagamento parcelado: para parcelamento o candidato deverá optar por uma das condições abaixo e efetuar o
pagamento online da primeira parcela.
Até 18/02/2019 - isenção da taxa de matrícula
18 parcelas: 1x R$ 515,00 + 17x R$ 955,00 Total R$ 16.750,00.
25 parcelas: 1x R$ 600,00 + 24x R$ 690,00 Total R$ 17.160,00.
De 19/02 à 17/05/2019 - inclusão da taxa de matrícula na 1ª parcela
18 parcelas: 1x R$ 635,00 + 17x R$ 955,00 Total R$ 16.870,00.
25 parcelas: 1x R$ 720,00 + 24x R$ 690,00 Total R$ 17.280,00.
2.5.5. A 1ª parcela poderá ser paga em até 10x no cartão de crédito através do pagamento online. A 2ª parcela
vencerá em 10 de junho de 2019 e os próximos boletos bancários serão disponibilizados a partir do primeiro dia de
aula.
2.5.6. NÃO será aceito pagamento por meio de agendamento, banco postal, cheque, depósito ou transferência
entre contas. A Faculdade Moinhos não processará qualquer registro de pagamento posterior às datas estipuladas no
Cronograma de Execução. Os candidatos devem guardar seus comprovantes de pagamento.
2.6. Para os casos em que for gerado o Boleto Bancário, este será do BANCO DO BRASIL, sendo a representação
numérica do código de barras (linha digitável) iniciada com o número 001. É de responsabilidade do candidato, a fim
de evitar pagamento de boleto fraudado, emitir e verificar as informações do boleto, como os primeiros números
constantes no código de barras e o Banco, bem como, assegurar, no ato do pagamento, que o seu boleto foi pago
corretamente (linha digitável do boleto deve ser igual à do comprovante de pagamento) e ainda certificar-se de que
está devidamente inscrito e que possui todos os requisitos para ingresso no curso.
2.6.1. A Faculdade Moinhos não se responsabiliza por solicitação de matrícula não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamentos das linhas de comunicação, por erro ou
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atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da matrícula, bem
como, por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
2.7.2. O aluno que efetuar o pagamento em desacordo com qualquer das disposições supracitadas não terá sua
matrícula homologada.
2.7.3. Não será homologada a matrícula com pagamento efetuado por valor menor do que os constantes neste Edital.
2.7.4. Será homologada a matrícula com pagamento efetuado por valor maior do que o estabelecido neste Edital.
2.7.5. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros processos.
2.7.6. O candidato terá sua matrícula homologada somente após o recebimento, pela Faculdade Moinhos, da
confirmação do pagamento de sua matrícula nos termos deste Edital.
2.8. Salvo em caso de cancelamento da oferta do curso de escolha, não haverá, em nenhuma outra hipótese,
devolução do valor da matrícula.
2.9. Para efetivar sua matrícula, é imprescindível que o candidato possua número de CPF - Cadastro de Pessoa Física
regularizado e que preencha todos os campos da inscrição.
CAPÍTULO III – DA MATRÍCULA
3.1 Como etapa do processo de matrícula você deverá, obrigatoriamente, enviar os seguintes documentos no
link constante no processo de matrícula.
- Carteira de identidade.
- CPF ou o número em um documento de identificação.
- Registro civil: nascimento ou casamento.
- Comprovante de endereço: conta de água, luz, internet ou telefone. Caso não esteja em seu nome, anexar uma
cópia de declaração simples, assinada pelo titular da conta informando a sua residência no local.
- Quitação do serviço militar, para o sexo masculino.
- Título de eleitor e de quitação das obrigações eleitorais
(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral).
- Curriculum vitae o
 u l ink do Curriculo Lattes.
3.2 O Diploma de Graduação original ou Declaração de Conclusão de Curso original deverá ser apresentado na
Secretaria Acadêmica no primeiro dia de aula, OBRIGATORIAMENTE.
3.3. Uma vez realizada a matrícula, não poderá o candidato substituir ou acrescentar documentos.
3.4. A assinatura do contrato será realizada no primeiro dia de aula.
CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. Fazem parte do presente Edital:
Anexo I – Cronograma de Execução;

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2019.

LUCIANO SERPA HAMMES,
Diretor Geral Faculdade Moinhos.
Registre-se e publique-se.
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ANEXO I
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
OBS: Este cronograma tem caráter orientador, podendo ter suas datas alteradas em função da necessidade de ajustes
operacionais, a critério da Faculdade Moinhos.
DATA

EVENTOS

25/01 a 17/05/2019

Período de Matrículas

15/05/2019 até 23:59

Data final para efetuar o pagamento da taxa de inscrição por boleto bancário

17/05/2019 até 18h

Data final para efetuar o pagamento da taxa de inscrição por pagamento online ou presencial

17/05/2019

Aula Inaugural
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