RESULTADO FINAL

O(a) Presidente da Comissão de Seleção para o Mestrado Acadêmico em Ciências
Odontológicas divulga resultado final do processo seletivo (Edital 16/2020-PG),
segundo relação abaixo.

NOME
CLASSIFICAÇÃO
Antônio Sergio Teixeira de Menezes
1
Paula Guerra da Rocha
2

Os aprovados são convocados para realização de matrícula, nos termos dos itens 9 e 10
do edital de seleção, de 03/02/2021 à 19/02/2021, 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 s documentos deverão ser escaneados e enviados,
conforme orientação recebida no item 1. a.;
c) efetuar o pagamento da primeira parcela das 30 (trinta) 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. Obedecendo à ordem
de classificação, o(a) candidato(a) imediatamente seguinte será chamado(a) para a
efetuação da matrícula. Essa sistemática será adotada até que sejam preenchidas as
vagas disponibilizadas neste Edital. Dessa forma, poderão realizar a matrícula no Curso
de Mestrado do Centro Universitário Christus - Unichristus os candidatos aprovados e os
candidatos classificados que são convocados na ocorrência de candidatos aprovados
desistentes.
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 30 (trinta) parcelas no
valor de R$2.847,76 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis
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.
Fortaleza, 29 de janeiro de 2021.
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