
 

EDITAL DE MATRÍCULAS NAS DEPENDÊNCIAS ESPECIAIS 2018.1 ( 
FÉRIAS) 

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

PARA DEPENDÊNCIAS 
 

AS PRÉ-MATRÍCULAS DEVERÃO SER REALIZADAS NA TESOURARIA de 20 de JUNHO 
a 13 de JULHO DE 2018. 

 
 

 

• Direito Comercial I (80 h):  18/07; 19/07; 27/07 (prova) – das 19h  às 22h. 

• Direito Civil V (80h):  20/07; 25/07; 28/07 (prova)- – das 19h  às 22h ( no dia 
28/07 a prova será realizada das 09h às 12h). 

• Direito Processual Penal I (80h): 21/07; 28/07 (prova); sábado, 9h às 12h e 
das 13h às 17h ( no dia 28/07 a prova será realizada das 09h às 12h). 

• Direito Penal III (80h): 23/07; 24/07; 28/07 (prova) – 19h  às 22h  ( no dia 
28/07 a prova será realizada das 13h às 17h). 

• Direito Tributário I (80h): 27/07; 03/08; 04/08 (prova) – 19h  às 22h  22h  ( no 
dia 04/08 a prova será realizada das 09h às 12h). 

• Direito Civil II (80h): 30/07; 31/07; 04/08 (prova) – 19h  às 22h ( no dia 04/08 
a prova será realizada das 13h às 17h). 

 
IMPORTANTE: 

• O aluno poderá realizar matrícula em mais de  uma disciplina. 

• O professor terá autonomia de designar, se julgar necessário, aula presencial 
complementar. 

• Nenhum aluno poderá deixar de cursar a disciplina nas turmas regulares para 
cursá-la na turma de dependência. 

• Após a efetivação da matrícula não é possível cancelar ou trancar a disciplina. 



• As matriculas das disciplinas Direito Comercial I e Direito V serão realizadas na 
Coordenação do Curso de Direito, sendo que as demais serão realizadas na 
secretaria. 

• As datas poderão ser alteradas a qualquer momento pela coordenação 
conforme disponibilidade dos professores. 

• A abertura da disciplina está condicionada a um número mínimo de alunos 
pré-inscritos. O valor pago para a pré-inscrição não será devolvido e será 
utilizado como crédito para outra disciplina. 
 

 
Araucária, 13 de junho de 2018. 

 

 

CAMILA MARQUES 

COORDENADORA DO CURSO DE DIREITO 

 

GENILMA MOURA - COORDENADORA ADJUNTA DO CURSO DE DIREITO 
 
 
 


