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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA 

EDITAL_UniAnchieta 09/2021 

 

Disciplinas em regime de dependência e adaptação, cursos de graduação, na modalidade 

presencial, do 2º semestre de 2021. 

 

A Diretoria Acadêmica do Centro Universitário 
Padre Anchieta, em Jundiaí, Estado de São Paulo, 
torna público o edital de matrícula para as 
disciplinas a serem oferecidas em regime de 
dependência e adaptação, para os cursos de 
graduação na modalidade presencial, do 2º 
semestre de 2021, e convoca os interessados a se 
inscreverem. 
 

1. CARACTERIZAÇÃO DE REGIME DE DEPENDÊNCIA E ADAPTAÇÃO 

1.1. Disciplina em regime de dependência: é a disciplina reprovada pelo aluno por nota e/ou 

por frequência.   

1.2. Disciplina em regime de adaptação: é a disciplina que o aluno não cursou, que se encontra 

em período anterior em que está matriculado, e necessita cursá-la para adaptar-se à estrutura 

curricular vigente. Estando pendente por alguns dos seguintes motivos: 

1.2.1. Alunos que vieram transferidos de outras instituições ou de curso. 

1.2.2. Portadores de diplomas. 

1.2.3. Aproveitamento de estudos. 

1.2.4. Mudança de matriz curricular. 

1.3. A reprovação na disciplina em regime de adaptação a transforma em disciplina em regime 

de dependência. 

 
2. MODALIDADES DE OFERTA DE DISCIPLINAS EM REGIME DE DEPENDÊNCIA E ADAPTAÇÃO  

2.1. As disciplinas em regime de dependência e/ou adaptação serão ofertadas nas seguintes 

modalidades:  
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a) Em turma regular presencial: pertencente a um dos cursos de graduação deste Centro 

Universitário, e seguirá as determinações do calendário acadêmico. A efetivação da matrícula 

nesta modalidade será possível mediante existência de vaga na turma indicada pela instituição, 

bem como a disponibilidade de horário do aluno.  

b) Em turma regular On-line e On-line. Com 8 semanas de estudo, por meio da plataforma 

virtual de aprendizagem. O aluno terá acesso às ferramentas on-line, podendo comunicar-se com 

o professor tutor da disciplina e os demais alunos da turma.  

c) Em estudos dirigidos: na modalidade híbrida com aulas presenciais ou remotas, oferecidas 

aos sábados ou fora dos horários das aulas, e com conteúdo digital na plataforma. Neste 

ambiente, o aluno terá acesso às ferramentas on-line, podendo comunicar-se com o professor 

tutor da disciplina e os demais alunos da turma. Além dos encontros presenciais os alunos terão 

que cumprir atividades na plataforma Canvas, disponibilizadas pelo professor tutor da disciplina. 

2.2. Importante: a modalidade de Estudo Dirigido só será utilizada, após análise e deferimento 

da Diretoria de Graduação e Coordenação do curso. Não compete ao aluno escolher essa forma 

de dependência e/ou adaptação, isto é, deverão ser esgotadas as formas regulares presenciais, 

on-line para posterior utilização da modalidade do estudo dirigido. 

2.3. O aluno que não cursar a disciplina ofertada em regime de dependência e/ou adaptação no 

2º semestre de 2021, deverá aguardar a próxima oportunidade a ser oferecida pela instituição. 

 

3. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1. Terá direito à inscrição em qualquer disciplina em regime de dependência e/ou adaptação 

de acordo com as modalidades indicadas neste edital, o aluno regularmente matriculado no 2º 

semestre de 2021, salvo os alunos inseridos na seguinte situação: 

3.2. Reabertura de Matrícula: para os alunos não matriculados no primeiro semestre de 2021, 

primeiramente, deverá solicitar análise de vida escolar acessando o site www.anchieta.br, no 

menu superior da tela principal clique em “como ingressar”, após acesse o link “Retorno ao 
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curso” clicando em “quero me inscrever”. Após o deferimento do seu retorno ao curso pela 

instituição, efetuar a inscrição nas disciplinas disponíveis para matrícula, conforme o item 3.3.  

3.3. Período de inscrição: de 12-07 a 27-08-2021. O aluno deverá efetuar a inscrição acessando 

o site www.anchieta.br na página do aluno on-line, acessar o menu Secretaria Virtual e  

selecionar a opção “Dep/Adap”, neste campo o aluno deverá indicar qual(is) disciplina(s) deseja 

cursar no 2º semestre de 2021. No momento da inscrição, o aluno deverá tomar ciência do edital 

e do Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – 2021, no qual estarão 

especificadas as dependências e/ou adaptações inscritas, clicando em “Li e Concordo”.  

3.4. A inscrição estará efetivada somente após o pagamento imediato da parcela, por meio do 

boleto bancário, cujos valores e condições estão descritos no item 5. “Dos valores”.  

3.5. Não serão deferidas inscrições após os prazos estabelecidos neste edital, não cabendo ao 

aluno qualquer tipo de reivindicação.  

3.6. Após o período das inscrições, a Diretoria Acadêmica confirmará as disciplinas a serem 

oferecidas, bem como suas modalidades.  

3.7. Como o deferimento para oferta de cada disciplina será feito com base no número de 

alunos inscritos, a Instituição poderá não ofertar disciplina nas modalidades de Estudo Dirigido e 

On-line, e efetuar o ressarcimento do valor pago. A falta de vaga na turma regular presencial, 

também é fator impeditivo para o deferimento da matrícula nesta modalidade.   

3.8. Para as inscrições realizadas nos componentes curriculares: Estágio Supervisionado, Projeto 

Integrador, Práticas Pedagógicas e Atividade Complementar, a modalidade de oferta será 

analisada pela coordenação do curso, por conta do atendimento diferenciado exigido por estes 

componentes curriculares.  

 

4. DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA E INÍCIO DAS AULAS  

4.1. A efetivação da matrícula obedecerá a seguinte ordem: 

1º. Em turma regular presencial: disciplinas que estão sendo ofertadas na modalidade 

presencial, desde que haja disponibilidade de vaga na turma e horário disponível por parte do 
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aluno. A efetivação da matrícula destas disciplinas ocorrerá nos dias 02, 09, 16, 23 e 30-08-

2021, de acordo com a data da inscrição do aluno na disciplina. O início das aulas para esta 

modalidade seguirá o calendário escolar, a partir do dia 04-08-2021.  

2º. Em turma regular on-line: disciplinas que estão sendo ofertadas na modalidade regular on-

line. O início das aulas nesta modalidade será dia 30-08-2021, e a efetivação da matrícula será 

realizada no dia 30-08-2021.  

3º. Em turma On-line: disciplinas ofertadas na modalidade on-line que não estarão sendo 

ofertadas em turmas regulares. A efetivação da matrícula e a publicação das disciplinas 

ofertadas nesta modalidade, será realizada no dia 30-08-2021. O início das aulas será dia 30-

08-2021. 

4º. Em estudos dirigidos: disciplinas não contempladas nas modalidades anteriores poderão ser 

cursadas nesta modalidade. A relação das disciplinas ofertadas será publicada no dia 10-09-

2021. O início das aulas será a partir do dia 15-09-2021, por meio da plataforma virtual de 

aprendizagem (AVA).  

4.2. As listas das disciplinas ofertadas (on-line e estudo dirigido) serão divulgadas na página do 

aluno on-line, acessando o menu Secretaria Virtual, após selecionar a opção “Dep/Adap” e em 

seguida clicar no link “Disciplinas ofertadas”, nas datas citadas nos itens 3º e 4º.   

4.3. A divulgação da efetivação da matrícula nas disciplinas regulares presenciais e on-line, será 

realizada na página do aluno on-line, acessando o menu Secretaria Virtual, após selecionar a 

opção “Dep/Adap” e consultar a disciplina inscrita, nas datas citadas nos itens 1º e 2º. 

4.4. Após a divulgação das disciplinas ofertada em regime de dependência e/ou adaptação nas 

modalidades On-line e Estudo Dirigido, no site da instituição, e por meio eletrônico, o aluno que 

não tiver a disciplina pleiteada ofertada poderá optar por trocar por outra que esteja sendo 

ofertada, no período de 11 a 18-09-2021. Para solicitar a troca acesse o site www.anchieta.br na 

página do aluno on-line, acessar o menu Secretaria Virtual e  selecionar a opção “Dep/Adap”, em 

seguida clicar em “Troca de disciplina” na disciplina desejada.  
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4.5. Não havendo interesse em trocar a disciplina conforme citado no item 4.4., para solicitar o 

ressarcimento do valor pago acesse o site www.anchieta.br na página do aluno on-line, acessar o 

menu Secretaria Virtual e  selecionar a opção “Dep/Adap”, em seguida clicar em uma das opções 

“Devolução” ou “Abatimento” na disciplina a ter o valor restituído, no período de 11 a 18-09-

2021. 

5. DOS VALORES 

5.1 Preço e Pagamento, por disciplina, nas modalidades em regime de dependência e 

adaptação:  

5.2. Dependência: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) à vista ou em 4 (quatro) parcelas de 

R$ 120,00 (cento e vinte reais), pagas por boleto bancário, sendo a primeira no ato da matrícula e 

as outras três em 30, 60, e 90 dias após o pagamento da primeira. 

5.3. Adaptação: R$ 774,00 (setecentos e setenta e quatro reais) à vista ou em 6 (seis) parcelas 

de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais), pagas por boleto bancário, sendo a primeira no ato da 

matrícula e as outras três em 30, 60, 90, 120 e 180 dias após o pagamento da primeira. 

5.4. As bolsas de estudos não incidem no valor da Dependência ou Adaptação. 

6. DO AMBIENTE VIRTUAL  

6.1. O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) estará disponível no aluno on-line, no site do 

www.anchieta.br. Neste ambiente, o estudante terá acesso às ferramentas on-line, podendo 

comunicar-se com o professor tutor da disciplina e os demais alunos da turma. 

6.2. O ambiente virtual estará disponível ao aluno somente a partir da data de início de cada 

modalidade.  

6.3. Para dar suporte aos processos burocráticos e às atividades pedagógicas das disciplinas em 

regime de dependência, haverá o apoio da equipe EAD, nos seguintes horários: de segunda a 

sexta-feira, das 7h30min às 22h; sábados, das 8h às 17h. O atendimento se dará pelo e-mail: 

equipe.ead@anchieta.br 
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7. CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES DE ACORDO COM MODALIDADE DA DISCIPLINA 

7.1. Regular presencial: segue o calendário acadêmico.  

7.2. Regular On-line:   

As avaliações acontecerão presencialmente, nos seguintes dias: 

 Avaliação oficial: de 18 a 22-10-21, conforme calendário acadêmico. 

 Avaliação substitutiva: 06-11-2021 – sábado – início às 9h. 

 Avaliação de Recuperação: 27-11-2021 – sábado – início às 9h. 

 

7.3. On-line: 

As avaliações acontecerão presencialmente, nos seguintes dias: 

 Avaliação oficial: 23-10-2021 – sábado – início às 9h. 

 Avaliação substitutiva: 06-11-2021 – sábado – início às 9h. 

 Avaliação de Recuperação: 27-11-2021 – sábado – início às 9h. 

 

7.4. Estudo Dirigido:   

As avaliações acontecerão presencialmente, nos seguintes dias: 

 Avaliação oficial: 13-11-2021 – sábado – início às 9h. 

 Avaliação substitutiva: 27-11-2021 – sábado – início às 9h. 

 Avaliação de Recuperação: 18-12-2021 – sábado – início às 9h.  

 

7.5. Importante: independentemente da quantidade de disciplinas matriculadas nas modalidades 

Regular on-line, Especial On-line e Estudo Dirigido, as provas serão aplicadas em um único dia e 

horário, conforme citado nos itens 7.2, 7.3 e 7.4.  
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8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

8.1. É de exclusiva responsabilidade do aluno o acompanhamento das normas previstas neste 

edital, bem como, os seus respectivos prazos.   

8.2. O ressarcimento de valores pagos por solicitação de cancelamento de matrícula, somente 

será feito se requisitado por escrito, à Central de Serviços ao Aluno, até o dia 21-09-2021.  

8.3. Será considerado aprovado o aluno que cumprir as exigências da disciplina, de acordo com 

regimento institucional.  

8.4. O mero abandono da dependência e/ou adaptação em qualquer modalidade ofertada não 

isenta o aluno do pagamento das parcelas mensais subsequentes. Caso o aluno deixe de 

frequentar as aulas, deverá requerer o cancelamento por escrito, junto à Central de Serviços ao 

Aluno (CSA), por meio do e-mail csa@anchieta.br e arcar com os custos até a data da solicitação 

do cancelamento. 

8.5. No caso de cancelamento de matrícula realizado até o dia 20 de cada mês, fica o aluno isento 

dos pagamentos das parcelas futuras. Para pagamento feito à vista no momento da matrícula, 

somente haverá a devolução proporcional aos meses restantes do curso. 

8.6. Será apresentado no primeiro dia de aula de cada disciplina, o plano de ensino com 

destaque para os critérios de verificação do rendimento escolar. 

8.7. Não será permitida a matrícula nas dependências e/ou adaptações em qualquer modalidade 

de aluno que não esteja adimplente com as mensalidades escolares. Havendo necessidade o 

aluno deverá contatar a Central de Serviços ao Aluno (CSA), por meio do e-mail csa@anchieta.br 

para regularizar sua situação. 

8.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Acadêmica, deste Centro Universitário. 

                                                                                                                   Jundiaí, 09 de março de 2021.  

                                                                                                             

                                                                                                              Profa. Me. Juliana Savoy Fornari 
                                                                                                                        Diretora Acadêmica           
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