EDITAL PARA SOLICITAÇÃO DE DISCIPLINA ISOLADA ESPECIAL –
FASE 2/2022
A Coordenação Acadêmica do Centro Universitário Opet, no uso de suas
atribuições, torna pública a abertura das inscrições para a disciplina isolada
especial, que ocorrerá no período entre dias 01 a 31 de março de 2022, conforme
normas definidas neste edital.
1 CRONOGRAMA - P100 Disciplina Especial
ATIVIDADES

DATAS

Período para abertura de Protocolo
P100 – Disciplina especial
01/03/2022 à 31/03/2022
*O aluno deve acompanhar pelo aluno online
o andamento do protocolo.

Andamento do Protocolo pela
Coordenação/ CEAD

01/04/2022 à 05/04/2022

Comunicado aos estudantes (via email) do protocolo.

07/04/2022 a 08/04/2022

Para os protocolos deferidos, o boleto
estará disposinível no aluno online.

11/04/2022 a 18/04/2022

*O aluno deverá acompanhar o aluno online nesse
período para recebimento do boleto. Ficar atento
ao prazo do vencimento, pois não poderá ser
reajustado.

Período para realização da disciplina
Data da avaliação
Resultado Final - AVA
Resultado Final - Boletim

25/04/2022 à 25/05/2022
30/05/2022 à 01/06/2022
10/06/2022
15/06/2022

2 DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 Poderá solicitar as disciplinas isoladas especiais os estudantes concluintes
cursando o último semestre de finalização do curso, reprovados por nota na
disciplina solicitada.

2.2 Não serão ofertadas disciplinas isoladas especiais para Estágio
Supervisionado Obrigatório, Extensão, Atividades Complementares e Trabalho
de Conclusão de Curso/Projeto Integrador.
2.3 Somente poderá se matricular nas disciplinas especiais, o estudante que se
encontra devidamente matriculado no Centro Universitário Opet e em situação
acadêmica e financeira regulares.
2.4 Não será permitido o cancelamento da matrícula na(s) disciplina(s) após a
data de início da disciplina.
2.5 Cada candidato poderá cursar até 3 disciplinas isoladas por período de oferta
por curso de graduação.
2.6 Só poderá cursar a disciplina isolada especial, o estudante que tiver o
protocolo deferido e o pagamento do boleto no período indicado no cronograma
deste edital (item 1).
2.7 Nas disciplinas presenciais, para abertura da disciplina deverá ter no mínimo
15 alunos.
2.8 As avaliações das disciplinas serão por meio da entrega de atividades online
e realização da avaliação.
2.9 A média mínima para aprovação na disciplina isolada especial é 7,0.
2.10 Não serão ofertados exame finais e nem segunda chamada para as
disciplinas isoladas especiais.
2.11 Não havendo pendências acadêmicas, a colação de grau poderá ser
solicitada após a conclusão das disciplinas.
2.12 Aluno PROUNI que já cursou a disciplina e não obteve aprovação, deverá
efetuar o pagamento conforme as orientações do investimento, ou aguardar a
oferta da disciplina na grade. Cada caso será analisados setor de bolsas.

3 MATRÍCULA

3.1 O estudante interessado em cursar a(s) disciplina(s) especial(s) isolada(s)
deverá abrir o protocolo via aluno on-line ou CEAT/POLO, pelo protocolo P100
conforme a carga horária.
3.2 Após a abertura de protocolo o estudante deverá acompanhar o aluno online
e seguir com os procedimentos conforme cronograma estabelecido nesse edital
(Item 1).
3.3 Ao realizar a matrícula e efetuar o pagamento, o estudante precisará ficar

atento ao período para a realização da disciplina e da avaliação.

4 INVESTIMENTO

4.1 O custo referente as disciplinas ofertadas serão de acordo com a carga
horária de cada disciplina.
4.2 O pagamento poderá ser realizado em uma única parcela através de boleto
ou em 3 vezes no cartão de crédito

Número de Solicitação
do Protocolo
(por disciplina)
P101
P102
P103
P104
P105
P106

Carga Horária
36 a 40 horas
60 horas
72 a 80 horas
100 horas
36 a 40 horas
72 a 80 horas

Investimento
R$ 150,00
R$ 200,00
R$ 250,00
R$ 300,00
R$195,00
R$390,00

4.3 As disciplinas isoladas especiais serão ofertadas mediante análise da
Coordenação de Curso e Coordenação EaD.

Os casos omissos e específicos serão analisados pela Coordenação de Curso
com anuência da Coordenação Acadêmica.

Curitiba, 02 de fevereiro de 2022.

Profº Cezar Augusto Schadeck.
Coordenação Acadêmica

