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EDITAL DE CHAMADA DE DEPENDÊNCIAS, ADAPTAÇÕES E DISCIPLINAS ISOLADAS 

 

A Direção e a Coordenação do Curso de Direito do CESA – Centro de Estudos 

Superiores Aprendiz, tornam público o presente Edital para abertura de inscrições, visando o 

cumprimento das Dependências, Adaptações e Disciplinas Isoladas do Curso de Direito pelo 

Corpo Discente do CESA e do(s) estudante(s) matriculado(s) em qualquer outra IES cujo curso 

de Direito seja autorizado ou reconhecido pelo MEC. 

 

1. DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1 - Adaptações são condicionadas a alunos que passaram por algum tipo de análise 
curricular, e possuem disciplinas não cursadas constantes em períodos letivos anteriores ao 
que estão matriculados.  
 
1.2 - Dependências são disciplinas cursadas com reprovação. 
 
1.3 - Turmas regulares são as que estão ocorrendo ao longo do semestre no regime seriado. 
Nessas turmas, as disciplinas serão cursadas junto das turmas de regime seriado. 
 

1.4 - Turmas especiais são as criadas exclusivamente para as dependências e/ou adaptações. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

- As inscrições deverão ser realizadas de 09 de fevereiro a 12 de março de 2018, devendo 

o discente interessado proceder da seguinte forma: 

• Solicitar na Secretaria o requerimento, preenchendo todos os campos com as 

informações necessárias. 

• Após o preenchimento, dirigir-se ao setor financeiro apresentando o requerimento, para 

formulação do contrato e quitação dos valores informados no item 7; 

• Os requerimentos poderão ser solicitados na secretaria da IES de segunda à sexta no 

período de 16:30h às 22h. 

• Não serão aceitas inscrições fora do prazo determinado neste Edital. 
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3. DAS DISCIPLINAS QUE SERÃO OFERECIDAS 

 

- Serão oferecidas em princípio, Dependências, Adaptações e Disciplinas Isoladas previstas na 

estrutura curricular do Centro de Estudos Superiores Aprendiz e solicitadas pelos discentes.   

  

4. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

4.1. formulário de inscrição, devidamente preenchido no período da inscrição, com os dados 

pessoais e as assinaturas requeridas (disponível na Secretaria); 

 

4.2. Para os alunos que cursar(á)(ao) a(s) matéria(s) na condição de Adaptação(ões), 

Dependência(s) ou disciplina(s) isolada(s), conforme previsão do artigo 43, § 2.º, do 

Regimento Interno do CESA, de outra IES deverão apresentar a seguinte documentação: 

 

* CPF, TÍTULO ELEITORAL, CARTEIRA DE IDENTIDADE, CERTIDÃO DE NASCIMENTO 

OU CASAMENTO AUTENTICADOS EM CARTÓRIO; 

 

* DECLARAÇÃO DE VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO DE ORIGEM CUJO CURSO DE 

DIREITO SEJA AUTORIZADO OU RECONHECIDO PELO MEC. 

 

5. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

5.1. Quanto ao Aluno: 

-  ser estudante com vínculo contratual (Matrícula) no curso de Direito do CESA.  

- ser estudante matriculado em qualquer outra IES, cujo curso de Direito seja autorizado ou 

reconhecido pelo MEC. 

 

6. HORÁRIO DE AULAS  

- As aulas de Dependências, Adaptações e Disciplinas Isoladas poderão ser cumpridas de 

segunda à sexta-feira nas turmas regulares diurnas e noturnas, no horário compreendido entre 

08:00 às 11:30 horas (período da manhã) e no período entre 18:50 às 22:20 (período 

noturno). Poderão ainda ser criadas turmas especiais pela direção/coordenação, com outra 
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grade de horários, conforme a necessidade e números de alunos, durante o 1.º semestre de 

2018. 

 

- Inobstante o período acima especificado, os dias letivos também constam do Projeto para 

Funcionamento do Curso Especial de Dependências, Adaptações Curriculares e Disciplinas 

Isoladas, à disposição dos Discentes interessados junto à Secretaria Geral e Coordenação 

Acadêmica do Curso de Direito, que fica fazendo parte integrante do presente edital. 

 
7 – ENCONTROS E AVALIAÇÕES 
 
7.1-  Modalidade Assistida em turmas regulares 
 
- Os docentes que ministram as aulas das disciplinas solicitadas pelos discentes, serão os 
responsáveis da adaptação/dependência ou Estudos Isolados. (ANEXO I) 
  
- As avaliações serão nos dias e horários previamente marcados das turmas regulares bem 
como as atividades, assim sendo, a adaptação/dependência ou Estudos Isolados seguirão o 
critério de avaliação das turmas regulares. 
 
- Os alunos que estão cursando a adaptação/dependência ou Estudos Isolados, não serão 
avaliados pela prova segmentada.  
 
 

7. CUSTO FINANCEIRO 

 

7.1- Alunos do CESA: 

 

7.1.1 – Para Dependência: 

 

- Será cobrado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a (1) uma disciplina, na 

condição de a vista, ou R$550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) em 4 parcelas de R$137,50 

(cento e trinta e sete reais e cinqüenta centavos) cada, mensais e consecutivas, R$ 800,00 

(oitocentos reais) referente a (2) duas disciplinas na condição de a vista ou R$ 880,00 

(oitocentos e oitenta reais) em 4 parcelas de R$ 220,50 (duzentos e vinte reais) e R$ 1000,00 

(mil reais) referente a (3) três disciplinas ou R$ 1100,00 (oitocentos e oitenta reais) em 4 

parcelas de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), acima de (3) três disciplinas será 

cobrado o valor de R$ 300,00 por cada uma, com acréscimo de 10% do valor em caso de 

parcelamento. 
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7.1.2 – Para Adaptação: 

 

Não haverá custo para os alunos que cursarem a(s) disciplina(s) necessárias até 1 ano após 

a análise curricular, devendo os alunos proceder da forma prevista no item 2, para inscrição, 

ou seja, preenchendo o requerimento na secretaria e passando pelo financeiro para 

elaboração de contrato isentando-o do pagamento ou não, caso esteja do prazo estipulado 

acima. 

7.2- Alunos de outra IES interessados nas Disciplinas Isoladas; 

- Serão cobrados os mesmos valores mencionados no item 7.1.1, devendo ser acrescentado 

uma taxa de matrícula no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e documentos que serão 

solicitados pela coordenação. 

 

Barbacena, 08 de fevereiro de 2018  

 

 

Rafael da Silva Nascimento 

Diretor Geral - CESA 

 

 

Pedro Arruda Junior 

Coordenador Pedagógico Geral – CESA 

 

 

Maria Rita Rodrigues 

Coordenadora Pedagógica Adjunta - CESA 


