
 

 

 
EDITAL HORÁRIOS DEPENDÊNCIAS ESPECIAIS 2021.1 

 
A Coordenação do curso de Direito faz saber os horários das aulas das dependências especiais: 

 
• Direito Civil II - Professora Camila Marques: 02.03.2021 e 03.03.2021, nos dois dias das 

08h às 12h e das 21h às 22h. Link para a aula: meet.google.com/oof-qvkf-kmd 
• Direito Constitucional II – Professora Olga Maria de Q. Krieger: 27.02 - sábado, das 08 às 

17h. Link para aula: https://meet.google.com/bjn-nzdy-rwr 
• Direito Tributário II – Professor Sérgio Fernando Ferreira de Lima: 12.02.2021 e 

03.03.2021, das 19h às 22h. Link para a aula: https://meet.google.com/rcm-xnot-ptg 
• Direito Penal IV – Professor Sérgio Fernando Ferreira de Lima - 18.02 - quinta-feira e 25.02 

quinta-feira, 19h às 22h. Link para a aula: https://meet.google.com/hjp-zmyn-cgb 
• Direito Civil V: Professora Camila S P Marques - 20.02.2021 das 15h às 18h e 23.02.2021, 

das 08h às 12h. Link para a aula: meet.google.com/nmr-akue-teu 
• Direito Penal III – Professor Eduardo Schamne Barbosa, 27.02.2021, das 08 às 17h. Link 

para a aula: https://meet.google.com/tih-memc-qpr 
• Estágio supervisionado/Pratica real e simulada I - Ana Renata Machado - 27.02 - sábado, 

das 08 às 17h. Link para a aula: meet.google.com/xbi-xpxf-iip 
• Direito Constitucional III – Professora Camila S. P. Marques, 15.02.2021, das 09h às 17h. 

Link para a aula: meet.google.com/ddf-qott-ufi 
 
AVALIAÇÕES: Todas as avaliações, inclusive eventuais exames finais, serão realizadas via AVA 
ou virtualmente, conforme orientações dadas pelos professores nas primeiras aulas de cada 
disciplina. Todas as informações pertinentes ao método da aula e da avaliação serão informadas 
no AVA ou na aula ao vivo pelo professor responsável. 
 
IMPORTANTE: 
 

• As datas poderão ser alteradas a qualquer momento pela coordenação conforme 
disponibilidade dos professores. Eventual mudança será lançada em novo edital disponível 
no site ou informada para representantes de turma. 

• O aluno NÃO poderá ter falta nas aulas presenciais (ao vivo por videoconferência em razão 
do COVID-19). 

• O calendário com horários foi elaborado de modo que não exista horários de aulas 
conflitantes entre as DPs, tendo em vista que os nomes dos alunos matriculados foram 
verificados. Caso você faça duas DPs e os horários das duas estejam conflitantes, por favor, 
enviar e-mail urgente para coord.direito@unifacear.edu.br 

• A entrada em sala de aula virtual será permitida apenas para os alunos que se matricularam 
com base no edital retro e realizaram o pagamento da pré inscrição (entrada de R$ 150,00).  
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