
 

RESULTADO FINAL 

 

O(a) Presidente da Comissão de Seleção para o Mestrado Profissional em Tecnologia 

Minimamente Invasiva e Simulação na Área de Saúde divulga resultado final do processo 

seletivo (Edital 14/2020-PG), segundo relação abaixo. 

 

NOME 
Allan Victor dos Santos Gonçalves 

Ana Amélia Neiva de Castro 

Diana Pierre Lopes Quental 

Francisco Matheus Tavares Fernandes Vieira 

Germana Esmeraldo Monteiro 

Heládio Feitosa e Castro Neto 

Igor Freitas de Lucena 

Leonardo Pierre Quental 

Luiz Holanda Pinto Neto 

Manoel Augusto de Almeida Neto 

Osmar Azevedo Aguiar Filho 

Pablo Picasso de Araújo Coimbra 

Pedro Henrique de Oliveira Filgueira 

Plinio de Oliveira Holanda 

Rafael Barros Botelho 

Vitor Sarmento Mesquita 

 

Os aprovados são convocados para realização de matrícula, nos termos dos itens 10 e 11 do edital 

de seleção, de 10/03/2021 à 18/03/2021, que, em razão da Pandemia de COVID-19, ocorrerá da 

forma abaixo apresentada: 

1. O candidato aprovado receberá instruções via e-mail para efetuar a matrícula online. Para 
isso, deverá obedecer aos seguintes passos: 

a) Verificar o e-mail cadastrado no momento da inscrição e seguir rigorosamente as 
orientações contidas no mesmo; 

b) Preencher e assinar o Contrato Financeiro e a Ficha de Compromisso de Dedicação ao 
Mestrado; após assinados, os documentos deverão ser escaneados e enviados, conforme 
orientação recebida no e-mail recebido, nos termos do item 1. a.; 

c) Efetuar o pagamento da primeira parcela das 36 (trinta e seis) necessárias para a 
finalização do Curso de Mestrado; 
 

2. Em caso de não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital pelo(a) candidato(a) 
aprovado(a), ele(a) será considerado(a) desistente.  

 



 

3. A matrícula dos convocados acontecerá via e-mail. 
 

4. A matrícula do candidato só será efetivada mediante assinatura do Contrato Financeiro. 
 

5. O investimento financeiro pelo aluno no mestrado será de 36 (trinta e seis) parcelas no valor 
de R$2.820,15 (dois mil, oitocentos e vinte reais e quinze centavos) cada parcela, a ser 
reajustada anualmente, a cada mês de janeiro. 

 
6. A partir da assinatura do Contrato Financeiro do discente/Unichristus, do Curso de Mestrado 
Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais, as mensalidades serão reajustadas 
anualmente, sem prejuízo de renovação semestral do contrato 

  
 
 

PROF. DR. CARLOS EDUARDO BARROS JUCÁ 
Coord. do Programa de Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área de Saúde 

Centro Universitário Christus – Unichristus 

 
 
 

PROF. DR. MARCOS KUBRUSLY 
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa 

Centro Universitário Christus – Unichristus 


