
 

EDITAL Nº 001/2019 

INTEGRALIZAÇÃO DE DISCIPLINAS EM CARÁTER ESPECIAL 

A Diretora Acadêmica Pedagógica da Faculdade Centro Mato-grossense - FACEM 

Instituição de Ensino Superior, recredenciada pela Portaria Ministerial nº 628, de 22 de 

julho de 2014, situada à Rua Rui Barbosa, nº 380, Centro, na cidade de Sorriso, Estado 

de Mato Grosso, mantida pela Fundação Educacional Claudino Francio, no uso de suas 

atribuições previstas em Regimento Geral da IES, Artigo 29 §2º, aprovado pela 

Resolução CONSU nº 04 de 2017 em conformidade com o Decreto 5.773 de 09 de maio 

de 2006, e de acordo com a legislação em vigor, torna público, para conhecimento dos 

interessados, a abertura  de oferta da Integralização de disciplinas em caráter especial para 

acadêmicos em processo regular e irregular da Faculdade Centro Mato-grossense, em 

termos que a Instituição se obriga a cumprir e os inscritos, declaram, implicitamente, 

conhecer e concordar. 

1. DA REGULARIZAÇÃO: 

1.1. Considera-se neste as normas para a integralização de disciplinas em caráter 

especial visando a oferta de disciplinas dos cursos de graduação da FACEM de 

forma diferenciada observando o que preconiza as diretrizes curriculares de cada 

curso e as legislações pertinentes. 

1.2. A oferta de disciplinas em caráter especial será de responsabilidade e supervisão 

da coordenação do curso e aprovadas pela direção da FACEM. 

1.3. Considera-se caráter especial as disciplinas ofertadas em período diferente do 

previsto no calendário acadêmico. 

1.4. A finalidade do disposto neste embasa-se na necessidade de integralização da 

matriz curricular dos cursos, considerando os limites mínimos de integralização, 

e a regularidade dos acadêmicos para progressão e término da graduação. 

1.5. A oferta deverá ser divulgada de acordo com programação pré-estabelecida.  

1.6. Estabelece-se que a oferta deverá ser optativa ao acadêmico que poderá realizar 

como regime de dependência eliminando reprovações que venham ocorrer no 

decorrer do curso, para atualização de conhecimentos, para finalização da 

graduação e ainda suprindo adaptações e complementações necessárias no caso 

de ingressantes por transferências. 

1.7. Não serão pertinentes justificativas de faltas ou licenças médicas nesse período 

por se tratar de uma oferta optativa. 



 

1.8. A FACEM reserva-se no direito de definir quais as disciplinas que serão 

ofertadas com caráter especial.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. Poderão se inscrever acadêmicos regulares e irregulares que tenham obtido 

reprovação na disciplina solicitada, que possuam interrupção de sequência 

devido a processo de transferência ou trancamentos com alteração de matriz 

curricular. 

2.2. Para acadêmicos regulares, será oportunizado até 2 inscrições em disciplinas que 

não estão contempladas no semestre regular do acadêmico ou que o mesmo não 

tenha disponibilidade de cursar com conflito de horários entre as disciplinas. 

2.3. Para acadêmicos irregulares, será oportunizado até 2 inscrições em disciplinas 

que não serão oferecidas em 2019/1 ou que sejam necessárias para o término da 

graduação. 

2.4. O período para as inscrições será de 16 a 23 de janeiro de 2019, e deverá ser 

efetuado diretamente no setor secretaria e posteriormente confirmado no 

financeiro. 

2.5. As custas para a participação deverão ser efetuadas no setor financeiro. 

 

3. NORMAS, DATAS E HORÁRIOS 

3.1. As atividades serão acompanhadas por professores em regime intensivo 

cumprindo 25% da carga horária prevista na matriz curricular.  

3.2.  O período para o desenvolvimento das atividades inicia-se no dia posterior ao 

ato da inscrição junto ao coordenador ou professor designado para as orientações 

e poderá ser concluído até 1 de fevereiro de 2019. 

3.3. As atividades intensivas deverão ser cumpridas nas dependências da FACEM 

durante o período de 16 de janeiro a 1 de fevereiro de 2019 nos horários de 

funcionamento da IES.  

3.4. Será efetuada a verificação dos rendimentos do acadêmico inscrito de acordo 

com o que segue: 

3.4.1. Avaliação das atividades desenvolvidas e devidamente protocoladas até 2 de 

fevereiro de 2019, com valor de 0,00 (zero) a 10,0 (dez). 

3.4.2. Avaliação escrita dos conteúdos abordados que será aplicada em 2 de 

fevereiro de 2019, com valor de 0,00 (zero) a 10,0 (dez). 



 

3.4.3. A nota final será calculada efetuando-se a média aritmética das duas notas 

obtidas conforme descrito acima. 

3.4.4. Não será aplicado avaliações de 2ª chamada e exames (recuperação). 

3.4.5. Será aprovado o acadêmico que obtiver nota final maior ou igual a 6,5 (seis e 

meio) e reprovado o acadêmico que não atingir tal média. 

3.5. Será necessário no mínimo 25% (vinte cinco por cento) de frequência do total de 

horas aulas constantes na matriz curricular do curso para cada disciplina. 

3.6. Em hipótese alguma poderá o acadêmico contar como carga horária para 02 

(duas) ou mais disciplinas o mesmo horário que permanecer em atividade na IES. 

3.7. O acadêmico terá direito a recorrer da nota atribuída as avalição no prazo de 02 

(dois) dias após a divulgação dos resultados finais. 

 

4. DAS ATIVIDADES 

4.1. Mediante inscrição o acadêmico deverá apresentar-se munido do devido 

comprovante ao coordenador do curso, que apresentará as atividades pertinentes 

de cumprimento.  

4.2. O acesso às atividades será de inteira responsabilidade do acadêmico. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. Os valores pagos pelo acadêmico não estão condicionados a resultados, não 

havendo desta forma valores a ser reembolsados de acordo com os resultados 

obtidos. 

5.2. Para disciplinas de Estágio Supervisionado e TCC (ou similar) não está previsto 

a integralização em caráter especial, porém diante de haver solicitações, as 

mesmas serão analisadas e se deferido deverá ser estabelecido um calendário 

especial pela coordenação do curso.  

5.3. Para inscrição deverão os acadêmicos estar aptos de acordo com o observado no 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais assinado entre as partes. 

5.4. Casos não observados ou previstos neste deverão ser analisados pela Direção e 

Coordenação dos Cursos que poderá ou não encaminhar ou Colegiado do curso.  

 

Sorriso – MT, 16 de janeiro de 2019. 

 

Lilian Caldeira Martins de Medeiros 

Diretora Acadêmica Pedagógica FACEM 


