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EDITAL N.º 001/2019 – UNDB 

Dispõe sobre a oferta de disciplinas em regime 

especial para aluno em dependência e/ou 

adaptação no primeiro semestre de 2019. 

A Coordenação do Curso de Odontologia do Centro Universitário da 

Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - UNDB torna público o presente Edital de oferta 

de disciplinas em regime especial para alunos em dependência e/ou adaptação na 

forma do disposto abaixo: 

1. DA OFERTA DAS DISCIPLINAS 

1.1 – Serão ofertadas as disciplinas, com as respectivas cargas horárias, de acordo com 

o Anexo I deste Edital, para alunos em dependência e/ou adaptação, devendo ser 

alcançado para a efetiva oferta o quantitativo mínimo recomendado de alunos inscritos 

por disciplina. 

2. DOS HORÁRIOS  

2.1 – As aulas serão realizadas no mês de julho/agosto, conforme calendário divulgado 

pela Coordenação do Curso de Odontologia. 

2.2 – O Calendário de aulas das disciplinas em regime especial será divulgado pela 

Coordenação de Curso, após liberação pela Diretoria. 

2.3 – Os alunos deverão consultar junto às Coordenações de Curso o Calendário de aula. 

3. DAS MATRÍCULAS 

3.1 – O período de matrícula para as disciplinas realizadas no mês de julho/agosto de 

2019 será entre 01 e 03 de julho de 2019, na Central de Relacionamento com o Aluno. 

3.2 – Poderão se matricular, exclusivamente, os alunos que se encontram em 

dependência e/ou adaptação; não sendo admitida, sob hipótese alguma, a matrícula 

daqueles que objetivam antecipação de carga horária. 
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3.3 – Somente poderão matricular-se nas disciplinas os alunos regularmente, tendo 

prioridade aqueles que estejam cursando os dois últimos períodos, para fins de 

integralização da carga horária e das exigências curriculares para conclusão de curso. 

3.4 - Os alunos remanescentes de turmas que já concluíram o curso e que estejam em 

dependência poderão requerer matrícula, que será avaliada pela Coordenação do Curso 

a qual está vinculado, respeitando-se as normas vigentes. 

3.5 – O aluno poderá se matricular em mais de uma disciplina, desde que não haja 

conflito de horários, por menor que seja.  

3.6 – O aluno fará sua matrícula na(s) disciplina(s) por meio de processo normal de 

matrícula em disciplina de regimen especial, exclusivamente no período indicado na 

cláusula 3.1. Após essa data, a solicitação deverá ser encaminhada, imediatamente, à 

Secretaria Acadêmica para análise e autorização final da Diretoria Acadêmica. 

3.7 – Depois de autorizada pela Diretoria, o aluno será comunicado para efetuar a 

matrícula devendo, na ocasião, receber os boletos de pagamentos e efetuar o 

pagamento da primeira parcela, o que possibilitará a inclusão do seu nome nos Diários 

de Classe.  

3.8 – Alunos que possuem QUALQUER TIPO DE FINANCIAMENTO devem procurar a 

Secretaria Acadêmica para verificar viabilidade de matrícula para confirmar 

participação na formação da turma. 

3.9 – As aulas iniciarão conforme calendário a ser elaborado e divulgado pela 

Coordenação de Curso, obedecendo ao disposto no capítulo V do Regimento Interno da 

UNDB, não sendo admitido qualquer tipo de redução de carga horária. 

4. DOS IMPEDIMENTOS 

4.1 - Caso não haja formação de turma ou exista conflito de horários, o aluno deverá 

requerer, via protocolo, o ressarcimento de parcelas pagas que, após confirmação da 

Secretaria Acadêmica e encaminhamento à Diretoria Financeira, serão devolvidas no 

prazo de 15 dias úteis, a contar da data de entrada do requerimento de ressarcimento.  

4.2 - Os alunos com pendência(s) acadêmica(s) e financeiras(s) na Instituição relativa(s) 

a taxa(s), mensalidade(s) e Biblioteca não poderão inscrever-se, sendo estabelecido o 

penúltimo dia do período de inscrição como prazo máximo para a regularização da(s) 

pendência(s) acadêmica(s) e financeiras(s). 
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5. DAS FORMAS DE PAGAMENTO 

5.1 – A forma de pagamento das disciplinas em regime especial pelos discentes 

acontecerá por cada disciplina, conforme estabelecido no presente Edital, Anexo I, 

devendo ser efetivado somente na rede bancária, por meio de boleto bancário em até 

quatro parcelas ou em cartão de crédito divido em até três parcelas. 

5.2  – Uma vez iniciadas as aulas, o aluno pagará integralmente o valor da disciplina, 

não cabendo dispensa de pagamento por desistência, abandono, cancelamento ou outra 

forma de desligamento 

5.3 – Sobre o valor a ser pago por disciplina, de acordo com Anexo I deste Edital, não 

incidirá, sob hipótese alguma, nenhuma forma de desconto. 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1  – Os casos omissos ao presente Edital serão decididos no âmbito da Diretoria da 
UNDB. 

6.2 –  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

São Luís, 28 de junho de 2019. 
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Luciana Artioli Costa 
Coordenadora do Curso de Odontologia
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Anexo I -  QUADRO DE OFERTA DE DISCIPLINAS EM REGIME ESPECIAL 
PARA O MÊS DE JULHO/AGOSTO DE 2019  

São Luís, 28 de junho de 2019. 

CURSO DISCIPLINAS TURNO CH
Nº 

MINIMO 
DE 

ALUNOS

QUANTIDAD
E DE 

PARCELAS

VALOR 
DA 

PARCELA

VALOR 
TOTAL

Odontologia Fisiologia II Integral 80 15 4  826,96     3.307,84 

Odontologia Histologia 
Bucal Integral 60 15 4           

620,22     2.480,88 
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Luciana Artioli Costa 
Coordenadora do Curso de Odontologia
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