
 

 

 
EDITAL DE MATRÍCULAS NAS DEPENDÊNCIAS ESPECIAIS 2020.2 

 

A Coordenação do curso de Direito faz saber que estão abertas as PRÉ-MATRÍCULAS PARA 
DEPENDÊNCIAS 

 
AS PRÉ-MATRÍCULAS DEVERÃO SER REALIZADAS DE 18.08 À 30.08.2020 

 
Disciplinas liberadas para inscrição por meio do endereço de e-mail coord.direito@unifacear.edu.br, 
período e horário das aulas: 
 

• Teoria Geral do Processo (80h): Prof. Camila Marques, aula (material e vídeos) postada no AVA e 
encontro virtual em razão do COVID-19 nos links informados no AVA no dia 10.09.2020 (horário será 
informado no AVA, provável 19h.). 

• Direito Processual Civil I (80h): Prof. Camila Marques, aula (material e vídeos) postada no AVA e 
encontro virtual em razão do COVID-19 nos links informados no AVA no dia 11.09.2020 (horário será 
informado no AVA, provável 11h.). 

 
INSCRIÇÃO: o aluno deverá enviar e-mail com nome completo, telefone celular, e-mail, disciplina da lista 
acima que deseja cursar (pode cursar as duas se precisar), para o endereço coord.direito@unifacear.edu.br 
Na sequência, se deferida a inscrição, os boletos serão disponibilizados em até 4 dias úteis no 
mentor/sistema do aluno. 
Após o pagamento, a disciplina aparecerá para o aluno em até 3 dias úteis. 
Os materiais estarão disponíveis no dia 06.09.2020 e o aluno cursará a disciplina intensivamente. 
 
AVALIAÇÕES: Todas as avaliações, inclusive eventuais exames finais, serão realizadas via AVA. Todas as 
informações pertinentes ao método da aula e da avaliação serão informados no AVA. O aluno deverá fazer 
todas as avaliações postadas até o dia 20.09.2020. 
 
VALOR DE CADA DISCIPLINA: R$ 1.119,41 (entrada de R$ 150,00 e 3x R$ 323,14). 
 
IMPORTANTE: 

• Estas duas disciplinas (pela tesouraria/secretaria) dependem de número mínimo de inscritos para 
serem ofertadas e os alunos serão informados via e-mail sobre a abertura. 

• Após a efetivação da matrícula não é possível cancelar ou trancar a disciplina. 
• As datas poderão ser alteradas a qualquer momento pela coordenação conforme disponibilidade dos 

professores. 
• O aluno NÃO poderá ter falta nas aulas presenciais (ao vivo por videoconferência em razão do 

COVID-19). 
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