Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde
Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa
Abertura de Inscrição para Alunos Especiais

Alunos especiais são aqueles matriculados em disciplinas isoladas, sem vínculo com o
programa de pós-graduação. O aluno especial não é um aluno regular. O aluno especial, se
tiver interesse em ser aluno regular deverá submeter-se ao Processo Seletivo, quando da
publicação do Edital.
Instruções - Matrícula Aluno Especial
A matrícula para Aluno Especial para as Disciplinas de 2019/1 do Curso de Pós-Graduação
em Ciências do Sírio-Libanês deverá ser realizada na Secretaria da Pós-Graduação no Período
de 18 a 22 de fevereiro de 2019.
O

interessado

deverá

solicitar

o

formulário

de

inscrição

por

e-mail

posgraduacao@hsl.org.br. Após o envio do formulário, deverá entregar pessoalmente ou
encaminhar por correio* os documentos a seguir:
•

1 Cópia da Cédula de Identidade;

•

1 Cópia do CPF;

•

1 cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação;

•

1 Cópia do Diploma de Graduação (com os carimbos no verso);

•

1 Cópia do Diploma de Residência Médica, credenciado pela CNRM ou Cópia do
Diploma do Curso de Especialização;

•

Curriculum Vitae (CNPq - http://lattes.cnpq.br/);

•

Uma Foto 3X4.

As cópias dos documentos devem ser autenticadas. As aulas se iniciam em 11 de março de
2019 (data sujeita a mudanças).

Rua Prof. Daher Cutait, 69 – 01308-060 – São Paulo – SP – Tel. 55 11 3394.8800
www.hospitalsiriolibanes.org.br/iep

* Endereço para envio dos Documentos: Secretaria Acadêmica – Pós-Graduação Mestrado e
Doutorado A/C Jocimara Galdino. Bloco D Piso menos 8. Rua Prof. Daher Cutait, 69 - CEP
01308-060, São Paulo, SP. Será considerada a data da postagem até 22 de fevereiro de 2019.

Observações
1) As vagas nas Disciplinas são limitadas e estão sujeitas à confirmação de acordo com
o número de inscritos e alunos regulares matriculados.
2) A confirmação das Disciplinas optativas depende de um número mínimo de alunos
matriculados, e será realizada no segundo semestre.
3) A matrícula como Aluno Especial não garante o ingresso como aluno Regular no
Curso de Pós-Graduação. Para tal o candidato deve se candidatar às vagas ofertadas
nos Editais da Instituição.
4) Não temos a modalidade de aluno Ouvinte em nosso Regimento.
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