
 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEPENDÊNCIA DE DISCIPLINA 

EM EAD (EDUCAÇÃO À 

DISTÂNCIA) – 1º semestre de 2020 
 

INSCRIÇÕES NA SECRETARIA DA UNIFACCAMP   
DO DIA 20 DE JANEIRO A 14 DE MARÇO DE 2020 

 

VALOR POR DISCIPLINA: 

 Carga horária até 40 horas: 4 parcelas de R$ 55,00 

 Carga horária de 41 até 80 horas: 4 parcelas de R$ 110,00 

 Carga horária de 81 até 120 horas: 4 parcelas de R$ 165,00 

A primeira parcela deverá ser paga em dinheiro ou no cartão de 

débito e as demais parcelas serão no boleto, nos seguintes 

vencimentos 10/04/2020, 10/05/2020 e 10/06/2020. 
 

 Aula Inaugural (presencial na UNIFACCAMP): 28/03/2020, às 8h30. 

 Período das aulas em EAD: 30/03/2020 A 05/06/2020. 

 Avaliação presencial na UNIFACCAMP: 13/06/2020, às 8h30. 

REGULAMENTO DA INSCRIÇÃO: 
1. O discente poderá fazer até 3 (três) disciplinas por semestre, no total das três modalidades, 

sendo elas DNP, DMO E DP EAD. 

2. O discente poderá ser reprovado apenas duas vezes em qualquer modalidade (DNP, DMO 

E DP EAD). Após duas reprovações, deverá cursá-la em sala de aula. 

3. Somente alunos matriculados no semestre letivo e sem pendência financeira poderão fazer 

a inscrição. A regularização deverá ocorrer até o dia 06/03/2020.   

4. Os alunos em situação de dependência deverão solicitar análise curricular, no período 

determinado, para realizar sua inscrição para esta modalidade. 

5. O aluno deverá aguardar o deferimento da inscrição, caso for indeferido será realizado o 

ressarcimento do valor pago em data pré-agenda pela secretaria. 

6. Não é obrigatória a participação na aula inaugural. 

7. É obrigatória a participação igual a 75%, na(s) disciplina(s), da modalidade em EaD. 

8. No ato da inscrição, o aluno deverá efetuar o pagamento da primeira parcela e as demais 

parcelas estarão disponíveis em boleto, para impressão no portal do aluno nos seguintes 

vencimentos 10/04/2020, 10/05/2020 e 10/06/2020. 


