
EDITAL  nº050/2022,
de 30 de maio de 2022.

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSAR ESTUDOS DIRIGIDOS

MATRÍCULA PARA INSCRIÇÕES DEFERIDAS PARA CURSAR 
ESTUDOS DIRIGIDOS

para o 2º semestre de 2022 – Cursos de Graduação

A Pró-Reitoria da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC, e a
Secretaria Acadêmica, no uso de suas atribuições

TORNAM PÚBLICO

que em conformidade com o Art.5º da Resolução nº 401 , de 11  de março  de 2019,
está aberto o período de inscrições e posterior matrículas para inscrições deferidas para
os acadêmicos que cumpram os quesitos de critérios expostos na citada resolução, de
acordo com os itens abaixo especificados:

DATA DO REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO:
De 03/06/2022 a 03/07/2022

LOCAL DO REQUERIMENTO:
Via Portal, em solicitação específica para Estudos Dirigidos, de forma individual para
cada pedido, contendo: código da disciplina, nome da disciplina e semestre da
disciplina.

TAXA DA INSCRIÇÃO:
Isento

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS:
12/07/2022

DATA, LOCAL E  HORÁRIO PARA MATRÍCULA DAS  INSCRIÇÕES DEFERIDAS:
Data: 12 a 25/07/2022 
Local: Central de Atendimento
Horário: 08h às 12h e das 13h às 22h de segunda-feira a sexta-feira.

VALOR:

De acordo com o valor dos créditos do curso de origem.

OBS.: 1) A solicitação deve ser realizada por disciplina



 2) As solicitações que não contiverem os códigos das disciplinas, nomes das    
disciplinas e semestres das disciplinas serão indeferidas

3) Deferido o requerimento de inscrição, o aluno deverá matricular-se

4) O  pagamento  das  disciplinas  matriculadas  será  realizado  por  meio  de  boleto
bancário e poderá ser dividido em no máximo 6 parcelas ao longo do semestre letivo, a
depender  da  data  da  realização  da  matrícula,  parcelamento  este  proporcional  ao
número de meses restantes para término do semestre letivo. 

5) Frequência às atividades letivas (encontros presenciais) programadas igual    ou
superior a setenta e cinco por cento (75%)

  6) Para aprovação conceito final igual ou superior a sete (7,0)

  7) Início das aulas conforme cronograma divulgado pela coordenação do curso

        

 Lages, 30 de maio de 2022

 Ivone Catarina Freitas Buratto                                                          Alexandre Tripoli Venção
Secretária Acadêmica                                                                           Pró-Reitor de Ensino
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