
 

 

Perguntas Frequentes – FAQ 

 

 

1.  Qual o procedimento necessário para a inscrição no Processo 

Seletivo da Pós-Graduação? 

A inscrição para o processo seletivo da Pós-Graduação deve ser feita através do 

link www.anajure.org.br/posgrad  

No ato da inscrição deverão ser enviadas cópias dos seguintes documentos: 

 Ficha de inscrição.  

 Documentos pessoais: Identidade (RG), CPF e Passaporte. 

 Cópia do Diploma de Graduação em Direito. Candidatos que não 

tiverem o Diploma registrado por IES reconhecida pelo MEC poderão 

apresentar o Certificado de Conclusão de Curso e, se aprovados no 

Processo Seletivo, deverão entregar cópia do Diploma em até 120 

(cento e vinte) dias da data da matrícula. 

 Histórico Escolar do Curso de Graduação. 

 Curriculum Lattes (atualizado até março de 2016). 

 Carta de motivação contendo: nome do candidato, as razões pelas 

quais deseja participar do Curso, descrição do que pretende estudar e 

investigar e informação sobre a disponibilidade de tempo para dedicar 

ao Curso. 

 

2. Não tenho passaporte/Meu passaporte está vencido. Posso fazer a 

inscrição mesmo assim?  

A falta do passaporte ou passaporte fora do prazo não invalida a inscrição. 

Porém, o candidato é responsável pela emissão ou renovação do passaporte 

até antes do início dos módulos em Coimbra e Oxford, sob pena de não 

http://www.anajure.org.br/posgrad


poder realizar a viagem e, assim, ser excluído do Curso da Pós-Graduação 

sem reembolso das parcelas pagas.  

 

3. Qual o valor e forma de pagamento da inscrição no Processo 

Seletivo da Pós-Graduação?  

A confirmação e homologação da inscrição no Processo Seletivo, feita 

exclusivamente pela Internet, efetiva-se após o pagamento da taxa de inscrição 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por meio de boleto bancário. A não 

comprovação de pagamento invalida e desconsidera a inscrição. Não há isenção 

do pagamento da taxa de inscrição. 

4.    É possível a inscrição de candidatos formados em áreas afins ao 

Direito?  

Poderão se inscrever candidatos portadores de diploma de graduação em áreas 

afins ao Direito, desde que atendidos os demais requisitos, e sendo necessária a 

comprovação de habilitação para participar do Curso. 

5.    Quais as etapas do Processo Seletivo?  

O processo seletivo dos candidatos será composto pelas seguintes etapas: 

1ª FASE: Análise Documental e da Carta de Motivação.  

2ª FASE: Entrevista. 

A entrevista será feita via Skype, inclusive com esclarecimentos sobre a 

documentação apresentada. O agendamento da entrevista será feito 

diretamente com o candidato e publicado através de edital. 

 

6.    Qual o valor e forma de pagamento do Curso Internacional de Pós-

Graduação?  

O custo total do Curso Internacional de Pós-Graduação Lato Sensu, relativo 

aos cinco Módulos e Seminário, será de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil reais), 

devendo ser pago por meio de boleto bancário, à vista ou parcelado em até 

24 prestações. O pagamento das parcelas mensais será iniciado em junho. 

 

7.    Quais despesas estão cobertas pelo valor da Pós-Graduação?  

O valor do investimento da Pós-Graduação inclui a participação nas aulas dos 

cinco módulos e Seminário Jurídico de Conclusão, certificação e diploma, 

além de hospedagem e alimentação para os módulos 1,3 e 4. 



 

8.    Quais as condições de hospedagem e alimentação nos quatro 

módulos do Curso e Seminário de Conclusão?  

 

Hospedagem 

No primeiro módulo, em Anápolis, Pirenópolis ou Caldas 

Novas-GO, será oferecida, opcionalmente, hospedagem 

standard gratuita. 

No segundo módulo, em Coimbra, será oferecida, 

opcionalmente, hospedagem standard no valor de 40 

euros por dia. 

No terceiro módulo, em Oxford, será oferecida, 

opcionalmente, hospedagem standard gratuita.    

No quarto módulo, em Anápolis, Pirenópolis ou Caldas 

Novas-GO, será oferecida, opcionalmente, hospedagem 

standard gratuita. 

No quinto módulo e Seminário de Conclusão, em Brasília, 

a hospedagem será por conta do aluno. 

 

Alimentação 

No primeiro módulo, em Anápolis, Pirenópolis ou Caldas 

Novas-GO, será oferecida, opcionalmente, alimentação 

gratuita. 

No segundo módulo, em Coimbra, a alimentação será por 

conta do aluno. 

No terceiro módulo, em Oxford, será oferecida, 

opcionalmente, alimentação gratuita.    

No quarto módulo, em Anápolis-GO, será oferecida, 

opcionalmente, alimentação gratuita. 

No quinto módulo e Seminário de Conclusão, em Brasília, 

a alimentação será por conta do aluno. 

 

 

9. É necessário ter fluência em inglês para cursar a Pós-Graduação?  

Não é necessário que o aluno tenha fluência em inglês. As aulas serão 

lecionadas em português e inglês, porém será fornecido um serviço de tradução 

para as aulas em inglês.  

 

10. Será necessária a produção de uma monografia de conclusão do 

curso?   



Ao final de cada módulo, o aluno deverá escrever um Paper a respeito de um 

dos temas objeto do módulo correspondente, cuja aprovação constitui requisito 

parcial para a continuidade do curso. 

Ao final do curso, o aluno deverá escrever e apresentar uma monografia sobre o 

tema “Estado Constitucional e Liberdade Religiosa”, cuja aprovação constitui 

requisito final para a obtenção do Certificado de Especialista em “Estado 

Constitucional e Liberdade Religiosa”. 

 

11. O aluno participante da Pós-Graduação terá direito a certificação ou 

diploma?   

Ao final de cada módulo, o aluno que atender aos critérios de frequência e 

eficiência receberá um Certificado de Aperfeiçoamento referente ao módulo 

cursado. O critério da frequência será atendido quando o aluno estiver presente 

a pelo menos 75% da carga horária das aulas em cada um dos módulos e 

Seminário; o critério da eficiência será atendido quando o aluno obtiver a 

aprovação do paper referente a cada um dos módulos, segundo o sistema de 

avaliação de 0 (zero) a 10 (dez), sendo 7 (sete) a nota mínima para aprovação. 

Ao final dos cinco módulos, o aluno receberá o Diploma de Especialista em 

Estado Constitucional e Liberdade Religiosa, emitido pelo Centro Universitário 

de Anápolis (UniEVANGÉLICA), com menção a cada um dos módulos e 

seminário que compõem a Pós-Graduação, desde que observados os seguintes 

requisitos: 

 Apresentação do certificado dos cinco módulos cursados; 

 Entrega, defesa e aprovação da monografia de conclusão do curso. 

 

 

12. O Curso Internacional de Pós-Graduação é reconhecido pelo MEC?   

Sim. O Curso Internacional de Pós-Graduação Lato Sensu em Estado 

Constitucional e Liberdade Religiosa é reconhecido pelo Ministério da Educação 

– MEC. 

 

13. Os certificados dos módulos de Coimbra e Oxford poderão ser 

utilizados para cursos destas universidades?   

Os certificados provenientes dos módulos ministrados em Coimbra e Oxford 

valem como carga horária para cursos das respectivas universidades. 



 

 

 

 

 

 


