
Prezados Estudantes, 

Informamos que os alunos regularmente matriculados poderão solicitar 
para o 1º semestre 2021 as dependências e adaptações nas seguintes 
datas e modalidades:

Dependência/Adaptação em Turma Regular

Período de requerimento: 01/02/2021 a 12/03/2021 
Início das aulas: 22/02/2021
Valor da disciplina: proporcional a carga horária da disciplina em relação 
ao total do semestre.
Modalidade das aulas: síncronas, com acompanhamento de frequência 
realizado pelo professor em turma regular.
OBS: Desde que haja compatibilidade de horário, poderá ser requerida 
qualquer disciplina oferecida no 1º semestre 2021.

Dependência/Adaptação On-line

Período de requerimento: 15/03/2021 a 19/03/2021 
Início das aulas: 05/04/2021
Valor da disciplina: proporcional a carga horária da disciplina em relação 
ao total do semestre.
Modalidade das aulas: ensino a distância on-line via ambiente virtual de 
aprendizagem, com a disponibilização de conteúdos e plano de aprendi-
zagem, cronograma de realização das atividades avaliativas e atendi-
mento de "tira-dúvidas" via fórum de modo assíncrono. Não há aulas 
remotas on-line. Acompanhamento de frequência através de acessos e 
realização de atividades no portal.
OBS: Poderá ser solicitada matrícula em qualquer disciplina constante no 
Anexo I do Edital.

Dependência/Adaptação em Turma Especial

Período de requerimento: 22/03/2021 a 26/03/2021
Assinatura do contrato: 29, 30 e 31/03/2021 
Início das aulas: 12/04/2021
Valor da disciplina: fixado e informado no Edital.
Modalidade das aulas: aulas síncronas (presencial ou a distância), com 
cronograma de aulas estabelecido para os encontros. Acompanhamento 
de frequência realizado pelo professor.
OBS: Poderá ser solicitada, via portal, qualquer disciplina, independente 
do semestre em que foi ou será ofertada.

Importante:
 
Independente da modalidade escolhida, apenas 4 (quatro) disciplinas po-
derão ser cursadas como dependência, estando o aluno matriculado em 
turma regular.

Cada modalidade obedece edital próprio, disponível no Sisdep 
(www.unipac.br/sisdep) e, também, no portal do aluno
(www.unipac.br/barbacena/area-do-aluno).

A solicitação de dispensa de disciplina estará disponível no portal do 
aluno e poderá ser requerida entre os dias 01/02 e 19/03/2021
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