
 

 

 

EDITAL DE MATRÍCULAS NAS DEPENDÊNCIAS ESPECIAIS 2019.2 
 

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 25 DE JULHO A 07 

DE AGOSTO DE 20191. 
 
Disciplinas Liberadas - período e horário das aulas: 
 

• Direito Constitucional I (80h): 08 e 09/08 (quinta e sexta-feira, das 19h00 às 22h00) e 
14 e 16/08 (quarta e sexta-feira, das 19h00 às 22h00), sendo que a avaliação será 
realizada no dia 16/08. 

• Direito processual Civil I (80h): 10 e 17/08 (Sábado, das 09h00 às 12h00 e das 13h00 
às 17h00), sendo que a prova será realizada na tarde do dia 17/08 (sábado). 

• Direito Processual Constitucional II (40h): 10 e 17/08 (Sábado, das 09h00 ao 12h00 e 
das 13h00 às 17h00), sendo que a prova será realizada na tarde do dia 17/08 
(sábado). 

• Direito Civil III (80h): 09 e 13/08 (sexta e terça-feira, das 19h00 as 22h00) e 17/08 
(Sábado, das 14h00 às 19h00), sendo que a prova será realizada no dia 19/08 
(segunda-feira). 

 
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. 

• 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. 
• A abertura das turmas dependerá do número de pré-matrículas até o último dia de 

inscrição. 
 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

 

 
1 Valores das disciplinas com carga horária de 80h: R$ 150,00 (entrada) e mais 3 parcelas de R$ 364,60. Total: R$ 1.243,80. 
Valor das disciplinas com carga horária de 40h: R$ 150,00 (entrada) e mais 3 parcelas de R$ 157,30. Total: R$ 621,90. 


