AJUSTE DE DISCIPLINAS
Eu, __________________________________________________________________________ código/matricula
número _________________, e-mail _______________________________________________, abaixo-assinado,
confirmo minha matrícula para as seguintes disciplinas do _____º semestre letivo de __________.
CURSO

FASE / TURMA

DISCIPLINA

Lages, _______de______________________de 20_____.

__________________________________________________
Assinatura do Aluno
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Observação: Este documento deverá ser protocolado na Recepção do piso térreo da Reitoria após o preenchimento.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AJUSTES DE
DISCIPLINAS
O prazo de entrega dos ajustes para o 2º semestre de 2019 será de 31/07/2019 a 06/08/2019.
De acordo com a PORTARIA Nº 020, 26 DE MARÇO DE 2018, não serão aceitos os ajustes de
disciplinas cuja intenção seja antecipar a realização de disciplinas futuras, com exceção dos seguintes
casos:
a) Alunos que tenham vindo de outra Instituição de Ensino Superior por transferência;
b) Alunos que tenham reprovado em disciplinas que são pré-requisitos para posteriores e que não
tenham como encaixá-las no semestre em vigor.
Favor observar atentamente as seguintes informações para preencher corretamente seu ajuste:
a) Turma onde a disciplina está sendo oferecida;
b) Nome correto da disciplina;
c) Disciplinas que entram em conflito de horário (choque) não serão matriculadas no sistema
(nenhuma das disciplinas envolvidas), com exceção da disciplina de TCC;
d) Não é permitido fazer dois Estágios ou TCCs no mesmo semestre;
e) Não serão matriculadas as disciplinas que são pré-requisitos;
f) Para cursar o Estágio Supervisionado II e o TCC II o estudante deve estar aprovado em todas as
disciplinas das fazes anteriores;
g) As Atividades Extras Curriculares serão pré-requisito para poder cursar o TCC II (cursos de 10
fases o estudante deve ter no mínimo 270 horas concluídas e cursos de 08 fases deve ter no
mínimo 210 horas concluídas);
h) Colocar no ajuste todas as disciplinas que irá cursar no semestre, inclusive os estágios que são
realizados fora da Instituição e as disciplinas EAD realizadas no Portal AVA;
i) As disciplinas EAD cursadas no Portal AVA são as seguintes:

j)
k)
l)
m)

• Produção de Texto;
• Sociologia;
• Cultura e patrimônio histórico;
• Concepções e conteúdos de LIBRAS;
• Educação, relações étnicos-raciais e história afro-brasileira e indígena;
• Educação e gestão ambiental;
• Empreendedorismo;
• Ética;
• Educação em direitos humanos;
• Desenvolvimento regional e sustentabilidade;
• Português;
• Filosofia;
• Metodologia científica técnica da pesquisa;
• Informática;
• Psicologia.
• Educação inclusiva e atendimento a diversidade;
Alunos de 1ª fase não precisam preencher Ajustes das disciplinas do Portal AVA;
As disciplinas EAD deverão ser cursadas pelo site http://unifacvest.portalava.com.br/login
O login do aluno no Portal AVA é seu endereço de e-mail e a senha o CPF apenas números para
primeiro acesso ou a senha modificada se já tenha utilizado anteriormente.
Preencher no campo abaixo seu E-MAIL e TELEFONE:
E-MAIL: _______________________________________________
TELEFONE:____________________________________________
OBS: será aceito apenas uma folha de ajuste por aluno.

