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EDITAL DE DEPENDÊNCIA/ADAPTAÇÃO EM TURMAS REGULARES E ON LINE
2º SEMESTRE DE 2019
A Direção da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Conselheiro Lafaiete, torna público o edital de matrícula
em disciplinas em dependência e adaptação no 2º semestre letivo de 2019, e convoca os interessados a se
inscreverem nas condições abaixo:

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 De acordo com o art. 89, seção VIII, capítulo IV do Regimento, para ter direito ao cumprimento de
qualquer procedimento de adaptação e/ou dependência em todas as suas modalidades, o aluno deve estar
matriculado.
1.2 Cabe ao aluno cobrir os custos de seus estudos de dependência e/ou adaptação, na forma disposta no
contrato firmado no ato da matrícula.
1.3 A dependência pode ser cumprida pelo aluno em uma das modalidades abaixo descritas:
I –dependência/adaptação cursada em turma regular, na qual o componente curricular esteja sendo
oferecido, desde que haja compatibilidade de horário para o aluno;
II – on line, para conteúdos exclusivamente teóricos previstos nas matrizes curriculares, e outros constantes
do Anexo I, com a expressa concordância da coordenação e direção, obedecidas as normas legais aplicáveis.
III – em turma especial, cujas normas não integram este edital, estando organizadas em documento
desvinculado deste.
1.4 - Agenda do aluno:
Abertura do Sistema de Dependência - SISDEP

01 de agosto de 2019

Cancelamento da disciplina sem multa

Até 48 horas contadas da data do requerimento

Parecer final -sem análise de equivalência

Em média 3 (três) dias após o requerimento

Parecer final - com análise de equivalência

Em média 3 (três) dias após o recebimento do
formulário de equivalência com despacho do
coordenador

Encerramento dos requerimentos e fechamento do
SISDEP

23 de agosto de 2019

2 – DA MATRÍCULA:
2.1 – Terão direito a matricular-se na dependência/adaptação em qualquer modalidade, os alunos
regularmente matriculados no semestre em curso e que se enquadrem em uma das condições:
I –não cursaram a disciplina em turma regular por esta ter pré-requisito;
II – cursaram a disciplina em turma regular, mas não obtiveram aprovação;
III – em processo de adaptação curricular decorrente de transferência, obtenção de novo título ou retorno.
3 – DO REQUERIMENTO E PRAZO:
3.1–O requerimento para a modalidade de dependência em turma regular e dependência on line, citadas no
item 1.3, será feito somente através do Sistema de Dependência – SISDEP ou outro instrumento indicado pela
faculdade;
3.2 - Para fazer o primeiro acesso ao SISDEP, o aluno deverá proceder ao cadastro da senha, preenchendo o
formulário de cadastro, através do link http://www.unipaclafaiete.edu.br/sisdep/login.php
3.3 – Finalizado o cadastro, o sistema retorna à tela para realizar o requerimento.
3.4 – O prazo para a solicitação será impreterivelmente de 01/08/2019 a 23/08/2019, sendo:
- de 01/08/2019 à 05/08/2019 (sem prejuízo de freqüência, para dependência em turma regular);
- de 06/08/2019 a 23/08/2019 (com prejuízo de freqüência, para dependência em turma regular);
3.5 – Fica limitado o requerimento de, no máximo, 04 disciplinas por semestre, incluídas neste total o máximo
de 03 disciplinas on line.
4 - DA FREQUÊNCIA:
4.1 - A frequência é computada a partir do 1º dia de aula e não a partir da data de matrícula, portanto para as
dependências solicitadas a partir do início do semestre letivo (05/08/2019), o aluno terá perdido frequência e
poderá vir a ser reprovado caso não consiga atingir 75% da frequência mínima exigida.
5 -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
5.1 – A íntegra dos contratos referentes às dependências/adaptação em turma regular e dependência on line
está disponível no SISDEP. Para contratar esse serviço educacional, ao preencher o requerimento, o aluno
deverá declarar que conhece e concorda com os termos do contrato, não sendo necessária a impressão e
apresentação do mesmo no Setor de Atendimento.
5.2 – O início das aulas para as dependências em turmas regulares será no dia 05 de agosto de 2019.
5.3 – O calendário das atividades avaliativas da dependência on line é elaborado pelo Núcleo de Estudos On
Line.
5.4 – Para tratar de assuntos referentes à dependência, a secretaria se comunica com os alunos através do
SISDEP. É compromisso e responsabilidade do aluno acompanhar as transmissões emitidas pela secretaria,
sobre o deferimento ou não das dependências/adaptações requeridas.

5.5 – O aluno que necessitar fazer dependência em curso diferente do seu, devido a incompatibilidade de
horário ou inexistência da disciplina em seu curso e que preencha as condições previstas no Regimento,
receberá pelo SISDEP um formulário que deverá ser entregue ao coordenador do curso, com o fim de analisar
a equivalência dos componentes curriculares. Após parecer do coordenador, deverá o aluno devolver o
formulário ao Setor de Atendimento até o dia 23 de agosto de 2019, independente do parecer ser favorável
ou não.
5.6 – O aluno pode cancelar o requerimento de qualquer disciplina no SISDEP, até 48 horas após realizar o
requerimento, ficando isento do pagamento de multa e juros neste limite de prazo. Após este prazo, o
cancelamento será feito necessariamente através do Atendimento ao Aluno mediante o pagamento das
verbas rescisórias previstas no contrato.
5.7 – As dependências são regidas pelos mesmos critérios de avaliação em turma regular, conforme previsto
no Regimento da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Conselheiro Lafaiete.
5.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral.
Conselheiro Lafaiete, 01 de agosto de 2019.

José da Silva Filho
Diretor
UNIPAC Lafaiete

Anexo I – Quadro de disciplina a serem ofertadas na modalidade de dependência online
DISCIPLINAS DEPENDÊNCIA ONLINE
Administração
Administração Pública;
Direitos Humanos
Educação Ambiental
Empreendedorismo

CURSO
Engenharia de Produção
Administração
Pedagogia
Educação Física
Engenharias, Medicina
Veterinária/ Educação Física

Estatística
Estatística e Probabilidade
Ética e Gestão Empresarial
Filosofia

Psicologia
Engenharias
Administração
Administração, Engenharias,
Pedagogia, Educação Física,
Psicologia, Medicina Veterinária

Fundamentos e Metodologia do Ensino de
Geografia

Pedagogia

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da
Educação Especial e Inclusiva

Pedagogia

Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino de
História
Gestão Ambiental
Gestão da Informação;
Gestão de Pessoas;

Pedagogia

Gestão de processos educativos não escolares
Gestão Hospitalar
Hidrologia
Hidrologia e Hidrogeologia
Introdução a Engenharia
Introdução a Ciência Política

Engenharias
Administração
Administração
Pedagogia
Administração
Engenharia Civil
Engenharia de Minas
Engenharias
Engenharia de Minas

Leitura e Produção de Texto

Administração, Engenharias,
Pedagogia, Educação Física,
Psicologia, Medicina Veterinária

Metodologia de Trabalho Científico

Administração, Engenharias,
Pedagogia, Educação Física,
Psicologia, Gestão de Recursos
Humanos, Medicina Veterinária

Microeconomia/ Economia e Negócios;
Nivelamento de Matemática

Administração
Administração, Engenharias,
Pedagogia, Educação Física,
Psicologia, Gestão de Recursos
Humanos, Medicina Veterinária

Nivelamento de Português

Administração, Engenharias,
Pedagogia, Educação Física,
Psicologia, Gestão de Recursos
Humanos, Medicina Veterinária

Organização do Trabalho;
Política públicas e legislação e organização da
Educação Básica

Engenharia de Produção
Pedagogia

Política, Legislação e Ética na Ed. Física e Esportes

Educação Física

Prática de pesquisa científica
Prospecção Geofísica
Prospecção Geoquímica
Psicologia Organizacional;
Sistema de informação;
Sistema Produtivo;

Educação Física
Engenharia de Minas
Engenharia de Minas
Administração
Engenharia de Produção
Engenharia de Produção
Administração, Engenharias,
Pedagogia, Educação Física,
Psicologia, Medicina Veterinária

Sociologia
Teoria as Organizações;
Teoria da Administração;

Administração
Administração

