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ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
– ESPECIALIZAÇÃO - MODALIDADE A DISTÂNCIA - OPENUFLA 

 
 

Por meio do presente Edital, a Pró-
Reitoria de Pós-Graduação torna 
pública a abertura das inscrições para o 
processo seletivo 2015/1 dos Programas 
de Pós-Graduação lato sensu 
modalidade a distância - Openufla. 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 A modalidade dos cursos é Educação a Distância (EaD), com atividades  
obrigatórias em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e em encontros presenciais a serem 
realizados na Universidade Federal de Lavras (UFLA), conforme informações contidas no 
Anexo I. 
 

1.2 Os cursos serão normatizados pelo Regimento Geral da UFLA, Regimento Interno 
da PRPG, Resolução CEPE 310 de 15 de Dezembro de 2010 e demais resoluções pertinentes 
emanadas dos conselhos superiores da UFLA, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 
CEPE e o Conselho Universitário – CUNI. 

 
1.3 Poderão se inscrever neste Processo Seletivo os/as profissionais das diversas áreas 

de atuação, que possuam diploma de curso superior.  
 

1.4 Será exigido o mínimo de 75% de frequência nos encontros presenciais e no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 
1.5 Será exigido o mínimo de 60% de aproveitamento em cada uma das disciplinas dos 

cursos. 
 
1.6 Não será permitido o trancamento de matrícula. 
 



1.7 Ao egresso do curso, que o tenha concluído com êxito e atendido ao disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso, será conferido o Certificado de Especialista. 

 
2. DOS CURSOS E VAGAS 

 
Nesta oferta serão disponibilizadas 60 (sessenta) vagas por Curso, conforme 

apresentadas no quadro abaixo: 
 

SIGLA CURSO Nº. VAGAS 
CQL Controle de Qualidade e Legislação Aplicados à Área de 

Alimentos e Bebidas 
60 

NHS Nutrição Humana e Saúde 60 
PCQ Processamento e Controle de Qualidade de Produtos de Origem 

Animal 
60 

PET Clínica Médica e Crúrgica de Pequenos Animais 60 
QCP Qualidade Ambiental e Controle da Poluição 60 

 
 As vagas serão preenchidas por ordem cronológica de inscrição. Quando o número de 
inscritos atingir o número limite de vagas o processo estará encerrado automaticamente, não 
sendo permitidas novas inscrições.  
 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1 Para se inscrever, o candidato deverá conhecer e estar de acordo com as exigências 

contidas neste edital.  
 
3.2. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site  www.openufla.com.br 

no período abaixo mencionado e as informações prestadas no requerimento de inscrição são de 
inteira responsabilidade do/a candidato/a. 

 
Início do período de inscrição: 20/11/2014 
Término do período de inscrição: 27/02/2015 
 
3.3 Sob nenhuma hipótese o(a) candidato(a) poderá efetivar a sua inscrição sem que 

tenha o comprovante de conclusão do Curso de Graduação e o seu respectivo Histórico Escolar. 
 

  3.3.1 Caso seja realizada a inscrição sem que o(a) candidato(a) possua Curso de 
Graduação, ele(a) perderá o direito à vaga. 
 
 
4. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À CONSOLIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 

http://www.openufla.com.br/


 4.1 Para efetivar sua inscrição o candidato deverá encaminhar à Diretoria de Registro e 
Controle Acadêmico – DRCA a ficha de inscrição devidamente preenchida juntamente com a 
documentação abaixo: 

 
• Cópia do comprovante de pagamento (entrada ou à vista). 
• Cópia do diploma de graduação (frente e verso); assinado pelo diplomado, autenticados 

em cartório; para inscrição pode ser substituído por atestado de conclusão de curso 
com data de colação de grau, também autenticado, a cópia do diploma deverá ser 
enviada até a data do 2º encontro. 

• Cópia do histórico escolar de graduação, assinado e com data de colação de grau 
(autenticado em cartório). 

• Cópia da certidão de nascimento ou casamento. 
• Cópia do título de eleitor com comprovante da última votação que poderá ser 

substituído pela certidão de quitação eleitoral obtida no site www.tse.gov.br  
• Cópia do documento de identidade, preferencialmente a emitida pela Secretaria de 

Segurança Pública (pode ser substituída pela Carteira Nacional de Habilitação, caso seja 
o novo modelo). 

• Cópia do documento militar (para homens com menos de 45 anos). 
• CPF – Cartão ou Carteira Nacional de Habilitação (caso seja o novo modelo) ou RG 

expedido pela Secretaria de Segurança Pública. 
• 2 fotos 3x4 recentes (1 colada na ficha e 1 anexa). 

 
  4.1.1 No caso de inscrição de estrangeiro, os documentos a serem apresentados 
deverão ser traduzidos por tradutor juramentado e o Curso de Graduação deverá ser revalidado 
no Brasil. 

 
 

5. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 
 

5.1 Para efetivar a inscrição, o candidato deverá ENVIAR toda a documentação 
solicitada, via Correio por A.R. (Aviso de Recebimento) ou Sedex para: 
 

Universidade Federal de Lavras - UFLA 
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico – DRCA 
Coordenadoria de Pós Graduação lato sensu 
Inscrição para o curso de Pós Graduação lato sensu 
Campus Universitário  
37200-000 – Lavras - MG  
 
5.2 Somente serão aceitas as inscrições em que os documentos estiverem de acordo com 

as exigências acima. 
 
 

http://www.tse.gov.br/


6. DA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA 
 
6.1 A confirmação da matrícula ocorre após o recebimento e conferência, na DRCA, 

dos documentos solicitados e da confirmação de pagamento (primeira parcela ou valor total), 
dentre as opções descritas abaixo: 

 
 

*Sigla do Curso À vista Parcelado 
CQL, NHS, PCQ 4.440,00 12 parcelas de R$ 390,00 
QCA 4.750,00 12 parcelas de R$ 420,00 
PET 5.130,00 12 parcelas de R$ 450,00 

 
*CQL: Controle de Qualidade e Legislação Aplicados à Área de Alimentos e 

Bebidas 
*NHS: Nutrição Humana e Saúde 
*PCQ: Processamento e Controle de Qualidade de Produtos de Origem Animal 
*PET: Clínica Médica e Crúrgica de Pequenos Animais 
*QCA: Qualidade Ambiental e Controle da Poluição 

 
6.2 O pagamento deve ser efetuado exclusivamente por meio de boleto bancário. 
 
6.3 Sendo atendidos todos os requisitos, será encaminhado um e-mail de confirmação de 

matrícula. 
 
6.4 Informações sobre a matrícula poderão ser obtidas nos telefones (35) 3829-1843 / 

1851 / 1828 /1864 / 1820 e pelo e-mail openufla@ead.ufla.br.  
 

 
7. DO INÍCIO DOS CURSOS 

 
7.1 O início dos cursos está previsto para Abril/2015, com envio, via correio, da 

primeira remessa do material didático escrito. 
 

7.2  Somente os cursos que atingirem o número mínimo de inscritos para viabilidade de 
oferta serão iniciados.  
 

7.3 Caso o número mínimo de inscritos não seja obtido, será efetuada a devolução do 
valor pago ou transferência de Curso, se for do interesse do Candidato e, desde que haja vaga; 

 
 7.3.1 A devolução do valor pago é efetuada através de depósito bancário na qual 

o candidato seja correntista. É PROIBIDO O RESSARCIMENTO EM NOME DE 
TERCEIROS. 

 

mailto:openufla@ead.ufla.br


             7.3.2 A devolução será efetuada, em até 45 dias úteis após o encaminhamento 
do Formulário (ANEXO II) devidamente preenchido. 
 
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

8.1. O/a candidato/a inscrito/a assume a aceitação total e incondicional das normas 
constantes neste Edital e demais expedientes relacionados a este processo.  
 

8.2. Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 
complementares que vierem a ser publicados pela UFLA, as informações publicadas na página 
do CEAD e demais documentos referentes a este Processo.  
 

8.3 O calendário escolar da UFLA considera sábado como dia letivo. Assim sendo, se 
classificado/a, todo/a candidato/a, independentemente de sua confissão religiosa, deverá 
cumprir, ao longo do curso, as atividades acadêmicas determinadas para esse dia. 
 

8.4 Os casos omissos serão resolvidos pela PRPG.  
 
 
 
 
 

Lavras, 20 de novembro de 2014. 
 
 
 

 
 
 

ALCIDES MOINO JUNIOR 
Pró-Reitor de Pós-Graduação – UFLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ANEXO I 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 

Os alunos irão realizar atividades pedagógicas online no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) com suporte permanente dos tutores, atividades avaliativas de 
aprendizagem e interação via fórum e chat com os outros alunos.  

Os encontros presenciais serão realizados na Universidade Federal de Lavras - UFLA. A 
duração e o número de encontros para cada curso estão especificados em seu respectivo 
conteúdo programático.  

Nos encontros presenciais serão ministradas aulas e realizadas atividades de avaliação. As 
datas dos encontros são definidas no decorrer dos cursos e comunicadas com antecedência 
mínima de 2(dois) meses. 

Os cursos têm duração mínima de 12 (doze) meses e um prazo máximo para conclusão de 
24 (vinte e quatro) meses. 

Será emitido certificado de conclusão conferido pela UFLA àqueles que cumprirem as 
exigências legais (incluindo aprovação em monografia para obtenção do título de especialista). 

O regulamento dos cursos está disponível em www.prpg.ufla.br 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOS CURSOS 
 
• CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA DE PEQUENOS ANIMAIS – PET 
Coordenador: Prof. D.Sc. Rodrigo Bernardes Nogueira  
Carga Horária: 360 horas 
Objetivo: Especializar, aperfeiçoar e atualizar profissionais de Medicina Veterinária ao 
exercício da Clínica e da Cirurgia de Pequenos Animais. 
Encontros: Dois encontros presenciais de 5 dias/cada 
 
Grade Curricular: 
 
Disciplina Carga Horária 
Metodologia de Elaboração de Monografia 20 
Afecções Clínicas Torácicas – Cardíacas e Respiratórias 40 
Principais Afecções Oftalmológicas 40 
Afecções Neurológicas 40 
Anestesiologia na rotina clínico-cirúrgica 30 
Afecções Clínicas Abdominais - Gastroentéricas e Urinárias 40 
Principais Afecções Cirúrgicas Abdominais 40 



Dermatologia e Otologia 40 
Diagnóstico por Imagem 40 
Diagnóstico Patológico Aplicado a Clínica Veterinária 30 
• CONTROLE DE QUALIDADE E LEGISLAÇÃO APLICADOS À ÁREA DE 
ALIMENTOS E BEBIDAS – CQL 
 
Coordenadora: Profª. D.Sc. Carolina Valeriano de Carvalho  
Carga Horária: 420 horas 
Objetivo: Este curso de especialização objetiva preencher uma lacuna existente no Brasil, pois, 
no país, poucas universidades oferecem, na graduação e pós-graduação, disciplinas 
exclusivamente voltadas ao controle de qualidade de alimentos e bebidas, com ênfase nos 
sistemas de controle e requerimentos compulsórios e voluntários, nacionais e internacionais. 
Logo, visa fornecer suporte técnico científico aos profissionais de Ensino, Pesquisa e Extensão 
de instituições ou Profissionais Liberais das áreas de “Ciências Agrárias”, “Ciência e 
Tecnologia de Alimentos” e correlatas, atendendo às atuais exigências de qualificação do 
mercado de trabalho técnico e educacional. 
Encontros: Dois encontros presenciais de 5 dias/cada 
 
Grade Curricular: 
 

Disciplina Carga Horária 
Estrutura, Dinâmica e Competitividade do Agronegócio 30 
Qualidade e Segurança de Alimentos 60 
Programas para o controle da Qualidade e Segurança de Alimentos 45 
Sistemas e Processos de controle de alimentos 45 
A educação como ferramenta para a qualidade e segurança de alimentos 15 
Monografia 15 
Ciência e Tecnologia de Produtos de Origem Animal  45 
Ciência e Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal 45 
Ambiente organizacional: Atuação e Responsabilidades 30 
Análise Sensorial de Alimentos e Bebidas 15 
Normas e Legislação de alimentos 45 
Coordenação da Segurança e da Qualidade em cadeias agro-alimentares 30 

 
 
 

• NUTRIÇÃO HUMANA E SAÚDE – NHS 
 
Coordenador: Prof. D.Sc. Eduardo Valério de Barros Vilas Boas  
Carga Horária: 390 horas 
Objetivo: Ampliar e consolidar conhecimentos e proporcionar treinamento a profissionais que 
possuam graduação nas Áreas de “Ciências da Saúde”, de “Ciências Agrárias” e de “Ciências 



Humanas”, ou com formação similar, que tenham interesse em aprimorar conhecimentos na área 
de Nutrição Humana e Saúde. 
Encontros: Dois encontros presenciais de 5 dias/cada 
 
Grade Curricular: 
 

Disciplina Carga Horária 
Alimentos e Nutrientes 30 
Fisiologia e Metabolismo da Nutrição 30 
Alimentos Funcionais 30 
Substâncias Tóxicas Naturais em Alimentos 30 
Nutrição esportiva I 30 
Regulação Nutricional e Expressão Gênica 30 
Monografia 30 
Avaliação Nutricional dos Alimentos 30 
Biodisponibilidade de Nutrientes e Substâncias  Bioativas 30 
Dietoterapia 30 
Padrões Gastronômicos da Nutrição 30 
Nutrição nas Diversas Fases da Vida 30 
Nutrição esportiva II 30 

 
 
• PROCESSAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS DE 
ORIGEM ANIMAL – PCQ 
 
Coordenador: Prof. D.Sc. Luiz Ronaldo de Abreu 
Carga Horária: 400 horas 
Objetivo: Oferecer aos participantes adequados e atualizados conhecimentos em ciência, 
tecnologia e qualidade de alimentos e alternativas em relação à matéria prima, tecnologia, e 
controle de qualidade de produtos de origem animal, além de qualificar para a docência no 
ensino superior. 
Encontros: Dois encontros presenciais de 5 dias/cada 
 
Grade Curricular: 
 

Disciplina Carga Horária 
Metodologia do desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso 10 
Físico-química, qualidade e processamento do leite 45 
História, aspectos econômicos, obtenção e ciência de carne 45 
Microbiologia de alimentos e Legislação 45 
Princípios e métodos de conservação de alimentos de origem animal 45 
Tecnologia de produtos lácteos 45 
Conservação e industrialização de produtos cárneos 45 



Toxinfecções alimentares 45 
Obtenção da qualidade na indústria de alimentos 45 
Trabalho de Conclusão de Curso 30 

• QUALIDADE AMBIENTAL E CONTROLE DA POLUIÇÃO – QCP 
 
Coordenador: Prof. D.Sc. André Geraldo Cornélio Ribeiro 
Carga Horária: 415 horas 
Objetivo: Capacitar profissionais com conhecimento multidisciplinar, capazes de desenvolver 
competências para implementar projetos ambientais nas esferas públicas e privadas, mediante a 
realização de diagnósticos sobre a qualidade e controle ambiental. 
Encontros: 6 encontros presenciais de 2 dias/cada 
 
Grade Curricular: 
 

Disciplina Carga Horária 
Capacitação em Ambiente Virtual de Aprendizagem  (AVA) 10 
Disciplina de TCC 30 
Legislação ambiental aplicada  15 
Engenharia de recursos  hídricos 45 
Caracterização de bacias hidrográficas 30 
Geoprocessamento na gestão ambiental 45 
Qualidade do solo 30 
Qualidade e tratamento de Água 60 
Qualidade do ar e tratamento de efluentes gasosos 60 
Caracterização e tratamento de resíduos sólidos 45 
Caracterização, tratamento e resíduos de efluentes líquidos 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO II 
 
 

FORMULÁRIO PARA RESSARCIMENTO 
 
 

Magnífico Reitor da Universidade Federal de Lavras – UFLA 
 

Eu, ___________________________________________________________________,  

brasileiro(a), portador(a) do CPF número:_________________________________,  

residente à _____________________________________________________________ 
venho por meio deste, solicitar a V.Sªa o ressarcimento do valor pago no Cruso de Pós 
Graduação Lato sensu em _____________________________________________. 

 

 
Dados: 
Telefone para contato:  
E-mail:  
Dados bancários (conta-corrente):  
Banco: __________________  
Agência: _________________ Conta: __________________  
 
 
Remeter para:  
Universidade Federal de Lavras – UFLA  
Campus Histórico da UFLA  
LATO SENSU OPENUFLA  
Caixa Postal 3037  
Lavras – MG / CEP: 37.200-000  
 
 

_____________, _______ de _______________________ de 2015. 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Nome e assinatura do aluno 


