
 

UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO – DG 

 

E D I T A L 

N
o 
006/2017 

 

 

A Universidade Tiradentes – Unit, com sede na Av. Murilo Dantas, 300, Farolândia, 

CEP: 49.032-490 – Aracaju- SE, considerando a legislação em vigor e através do 

presente Edital, informa a Comunidade Acadêmica que estarão abertas as inscrições 

para os Cursos de Inverno do 2º semestre de 2017. 

 

 

 

1) Objetivos 

 

 

- Oferecer a comunidade acadêmica, disciplinas de curso de Inverno de acordo 

com a demanda, através da escolha dos alunos via Magister; 

- Oportunizar aos alunos com dependência de disciplina a possibilidade de 

regularização da sua vida acadêmica; 

- Contribuir para a formação discente. 

 

 

2) Das disciplinas ofertadas 

2.1 Primeira Etapa período 22/05/17 à 16/06/2017 - Etapa destinada à 

solicitação de disciplinas 

 

 Na 1ª etapa, serão disponibilizadas as disciplinas para a oferta de Cursos de 

Inverno. 

 Os alunos deverão acessar o Portal Magister / Protocolo e realizar a inscrição na 

disciplina desejada. 

 Só serão ofertadas disciplinas com o número mínimo de 20 (vinte) alunos 

matriculados. 

 O pagamento da taxa correspondente deverá ser realizado em até 24 horas. 
 

 

2.2 Segunda Etapa período 19 à 23/06/2017 - Etapa destinada à divulgação 

pela Diretoria de Graduação da relação de disciplinas que atingiram o número mínimo de 
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20 alunos e/ou aquelas com possibilidade de formação de turmas no endereço 

www.unit.br; 

 Será permitido ao aluno que possuir processo indeferido na 1ª etapa por falta de 

demanda migrar para uma das turmas elencadas na relação divulgada no dia 

27/06/2017.

 Só serão ofertadas disciplinas com o número mínimo de 20 (vinte) alunos 

matriculados.

 O pagamento da taxa correspondente deverá ser realizado em até 24 horas.
 

 

3) Das Inscrições: 

3.1. As disciplinas dos cursos de Inverno são ofertadas a todos os alunos de 

graduação da Universidade Tiradentes, regularmente matriculados, observando-se 

os seguintes critérios: 

 

a) a inscrição deverá ser realizada pela internet (Portal Magister / módulo 

Protocolo), na 1ª Etapa no período de 22/05 à 16/06/2017 e na 2ª Etapa de 

19/06 à 23/06/2017. 

b) o aluno só poderá fazer a inscrição em uma disciplina por turno/semestre, 

desde que não caracterize aceleração do curso; 

c) o discente deverá estar adimplente com suas obrigações pecuniárias ou 

monetárias com a instituição, além de apresentar disponibilidade de horários. 

 

4) Das Disciplinas e Vagas 

Caberá à Diretoria de Graduação - DG divulgar as disciplinas a serem ofertadas, 

bem como, definir o número de vagas disponíveis para cada turma/disciplina. A 

distribuição de vagas por disciplina, dias, horários e locais serão disponibilizadas 

no Portal Magister. 

 

 

5) Do Pagamento 

 
 O valor do curso corresponderá a 1/5 (um quinto) da semestralidade do curso 

ao qual o discente está vinculado

 O pagamento da taxa correspondente deverá ser realizado em até 24 horas.

http://www.unit.br/
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 Será permitido ao aluno que possuir processo indeferido na 1ª etapa por falta de 

demanda migrar sua taxa de pagamento para uma das turmas elencadas na relação 

final divulgada no dia 27/06/2017 ou solicitar devolução da taxa via Magister / 

Protocolo.

 Em caso da não realização do curso de Inverno, o aluno deverá solicitar a  

devolução do valor via Magister que será creditado nas mensalidades do semestre 

seguinte sendo devolvido em conta corrente indicada pelo aluno a diferença 

porventura restante.

 

6) Do Resultado 

6.1. As turmas somente serão formadas se atingirem uma demanda de no mínimo 

20 alunos matriculados. 

 

6.2. O resultado será divulgado, a partir do dia 29/06/2017, através do Portal 

Magister. 

 
 

7) Do Início e Término 

7.1. As aulas iniciarão no dia 03/07/2017 de segunda a sábado. 

 
7.2. O término das aulas deverá acontecer até o dia 26/07/2017 para disciplina de 

4 créditos. 

 
7.3. Para disciplina de 2 créditos até o dia 17/07/2017. 

 

 

 
8) Das Disposições Finais 

8.1. As disciplinas ofertadas nos turnos matutino e vespertino acontecerão nos 3 

horário de cada turno. 

 

8.2. Para as disciplinas ofertadas no turno noturno poderão acontecer aulas aos 

sábados para complementação da carga horária. 

 

Os alunos matriculados nas disciplinas de Inverno serão submetidos às mesmas 

metodologias de ensino e avaliação adotadas no Regulamento Acadêmico; 

 

8.3. Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão resolvidos pela Diretoria 

de Graduação – DG. 
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Aracaju (SE), 22 de Maio de 2017. 
 

 

 

 
ANEXO I 

 

Distribuição de disciplinas a serem ofertadas nos Curso de 

Inverno. 
 

2º SEMESTRE DE 2017 
 

 

a) Campus Aracaju Farolândia 

 
CURSO Disciplina Horário Docente 

 

Enfermagem 

 

Gestão na Atenção 

Primária a Saúde 

 

13:20 às 17:40h 

 
 

Marieta Cardoso Gonçalves 

Enfermagem Farmacologia 08:55 às 12:20 A definir 

Enfermagem Enfermagem em Gestão 

Hospitar 
18:45 às 22:15 

Dois Turno. 

Ingrid Almeida de Melo 

 
CURSO Disciplina Horário Docente 

 

Nutrição 

 

Dietoterapia ll 
 

08:55 às 12:20h 

 
 

Talita Kizzy Barbosa 

Barreto  

 

CURSO DISCIPLINA HORÁRIO PROFESSOR 

Engenharia Civil Concreto 18:45 às 22:15 A definir 

Engenharia Civil Mecânica dos Solos l 18:45 às 22:15              A definir 

Engenharia Civil Topográfia 18:45 às 22:15               A definir 

Eng. Mecatrônica Topográfia Geometria 

Análítica e Álgebra 

Vetorial 

18:45 às 22:15 A definir 
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