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Edital 02/2017.2 
 
O Diretor Geral da Faculdade de Tecnologia em Saúde CIEPH, credenciada pela Portaria 
Ministerial / MEC nº 1248, de 16 de setembro de 2011, publicada no DOU em 19 de setembro 
de 2011, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na conformidade do que dispõe a 
legislação educacional vigente e de acordo com o que estabelece o Regimento Geral da 
Faculdade, torna público que estão abertas, no período indicado neste edital, as inscrições 
para requerimento para Aproveitamento de Estudos e Competências, em conformidade com o 
disposto no Regimento Interno da Instituição e segundo as regras aqui dispostas.  

 
1.OBJETIVOS: Avaliar e reconhecer habilidades e competências profissionais anteriormente 
desenvolvidas, em cursos e programas de treinamento e desenvolvimento pessoal, ou no 
próprio trabalho, tomando- se como referência o perfil profissional do acadêmico, afim de 
diminuir o tempo de curso bem como de concluir o mesmo. 
  
2. DOS CURSOS OFERECIDOS: Graduação em Estética e Cosmética, Pós-graduação em 
Acupuntura, Pós-graduação em Naturopatia, Sequencial em Massoterapia. 
  
3. INSCRIÇÃO: a) Período para entrada de requerimento: de 15 de Julho a 30 de agosto de 
2017. O requerimento poderá ser solicitado via e-mail ou retirado na secretaria acadêmica. b) 
Documentos comprobatórios que deverão ser anexados: (Cópia em duas vias) RG; CPF, 
Certificado e histórico do ensino médio (autenticados) Certificado de reservista, Certidão de 
quitação eleitoral, Certidão de Nascimento ou casamento, Comprovante de residência, 
Histórico e ementário das disciplinas acadêmicas cursadas em cursos anteriores, Comprovação 
da atividade profissional. Para Pós-graduação: Diploma de Curso Superior, outros cursos de 
capacitação, formação, e ou especialização. Para casos de solicitação do processo a fins da 
conclusão dos estudos, o aluno deverá encaminhar cópia do TCC em estudos de uma das 
temáticas do curso.  
  
4. RESULTADO DO PROCESSO: O processo será avaliado pela CPAC - Comissão Permanente de 
Avaliação por Competências. Será exigido que o aluno se submeta a uma atividade de 
proficiência na sede da Instituição, com data  a agendar para  cada  candidato, durante  o mês 
de setembro.  De 1 de Outubro até 30 de outubro de 2017, estará disponível para os inscritos 
o resultado, e os mesmos poderão verificar na secretaria os valores referentes as taxas 
acadêmicas em conformidade com o resultado da análise. 
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