
 

EDITAL DE MATRÍCULAS NAS DEPENDÊNCIAS ESPECIAIS 2019.1 
 

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

 
AS PRÉ-MATRÍCULAS DEVERÃO SER REALIZADAS NA COORDENAÇÃO DE 29 DE 

JANEIRO A  07 DE FEVEREIRO DE 20191. 
 
Disciplinas Liberadas e período e horário das aulas: 

• Direito Penal I (80h): Professora Julia Bottini - 08.02 (sexta-feira – 19h às 22h); 
09.02 (sábado – 09 às 12h e 13h às 17h). 

• Direito Penal II (80h): Professora Maria Augusta - 16.02 (sábado – 09 às 12h e 
13h às 17h); 01.03 (sexta-feira – 19h às 22h). 

• Direito Penal IV (80h): Professor Sérgio Fernando - 22.02 (sexta-feira – 19h às 
22h); 09.03 (sábado – 09 às 12h e 13h às 17h). 

• Direito Civil VII (80h) 
Professora Camila S. P Marques – devido ao baixo número de interessados, o horário das aulas será 
combinado com a Coordenadora com os alunos inscritos, de acordo com a possibilidade de ambos, no 
momento da inscrição. 

• Direito Processual Penal III (80h): Professora Maria Augusta - 23.02 (sábado – 
09h às 12h). 
O segundo e o terceiro dia de aula serão informados pela professora responsável no primeiro dia de aula, de 
modo que não coincida com datas das outras DPs de eventuais alunos matriculados. 

 
Todas as avaliações serão realizadas no sábado 09.03.2019 – 13h. 
 
IMPORTANTE: 

• O aluno poderá se matricular em mais de uma disciplina, caso não possua 
conflito de horários, exceto o conflito de horário referente ao dia da 
realização da prova. 

                                                           
1 Valores das disciplinas: R$ 150,00 (entrada) e mais 3 parcelas de R$ 350,00. Total: R$ 1.200,00 



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

• O aluno não poderá ter falta nas aulas presenciais. 
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