
 
 



 



  



 

 

 
  



 
 

ADITIVO 01 AO EDITAL 01/2023.1 – OFERTA DE DISCIPLINAS ISOLADAS  
  
O CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES, credenciada pelo MEC através da 
Portaria nº 196, publicada no Diário Oficial da União em 03/02/2017 e credenciada 
para a modalidade de educação a distância pela Portaria nº 174, publicada no Diário 
Oficial da União em 03/02/2017 torna público o ADITIVO 01 AO EDITAL 01/2023.1 – 
OFERTA DE DISCIPLINAS ISOLADAS que prevê a oferta de DISCIPLINA EM 
REGIME ESPECIAL E DISCIPLINA EM ESTUDOS COMPLEMENTARES (ECOMP), 
a saber: 
  
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS  
 
1.1. Disciplina em regime especial: disciplina específica de determinado curso que 

não está sendo ofertada, pelo Unihorizontes, nas modalidades presencial, ead 
e disciplinas isoladas, no 1º semestre de 2023, e que possui mais de 5 (cinco) 
alunos interessados em cursa-la. 

1.1.1. As disciplinas no formato de regime especial terão entre 6 e 10 horas aulas 
dependendo da quantidade de alunos matriculados. Neste formato de regime 
especial haverá encontros remotos com o professor da disciplina, aos 
sábados, no horário de 09:00 as 11:00 horas, para exposição teórica sobre 
o conteúdo, esclarecimentos de dúvidas e orientações sobre as atividades 
avaliativas. A tabela 01 abaixo mostra a quantidade de horas em função da 
quantidade de alunos, a quantidade e os horários dos encontros. 
 

TIPO DE 
DISCIPLINA 

CONDIÇÃO PARA OFERTA QUANTIDADE DE 
ALUNOS 

QUANTIDADE DE 
HORAS AULAS 

QUANTIDADE DE 
ENCONTROS 
REMOTOS 

REGIME 
ESPECIAL 

MAIS DE 05 ALUNOS 06 A 10 ALUNOS 06 HORAS 
AULAS 

02 ENCONTROS 
DE 02 HORAS 
AULAS CADA 

11 A 20 ALUNOS 08 HORAS 
AULAS 

03 ENCONTROS 
DE 02 HORAS 
AULAS CADA 

Mais de 20 
ALUNOS 

10 HORAS 
AULAS 

04 ENCONTROS 
DE 02 HORAS 
AULAS CADA 

 
 

1.1.1. 1.2. Disciplina em estudos complementares (ECOMP): disciplina específica 
de determinado curso que não está sendo ofertada, pelo Unihorizontes, nas 
modalidades presencial, ead e disciplinas isoladas, no 1º semestre de 2023, 
e que possui até 5 (cinco) alunos interessados em cursa-la. Neste formato 
de regime especial NÃO haverá encontros remotos com o professor da 
disciplina. Neste formato de estudos complementares o professor da 
disciplina se encarrega de elaborar o plano de ensino e as atividades 
avaliativas AD1 e AD2, corrigir as atividades avaliativas AD1 e AD2 e lançar 
as notas do aluno no portal acadêmico do Unihorizontes. 

 
1.3. Para cursar a disciplina em regime especial ou a disciplina em estudos 
complementares o aluno deverá: 
a) necessitar da disciplina para conclusão de seu curso no 1º semestre de 2023; 
b) ter sido reprovado por nota ou frequência (na mesma disciplina requerida) em 
semestres anteriores; 



c) a disciplina requerida não pode estar sendo ofertada no 1º semestre de 2023, nas 
modalidades presencial, ead e disciplinas isoladas; 
d) efetuar o pagamento referente ao valor da disciplina; 
e) assinar termo de ciência referente ao formato de oferta da disciplina. 
 
  
2. DA MATRÍCULA NAS DISCIPLINAS   
 2.1 A matrícula na disciplina em regime especial ou disciplina em estudos 
complementares será feita diretamente na Secretaria por meio de requerimento; 
 
2.2 O aluno poderá realizar matrícula em até 6 (seis) disciplinas em regime especial 
e estudos complementares, sempre sob a autorização da coordenação do curso 
ingresso do aluno.  
 
Parágrafo Único: a avaliação de equivalência da disciplina em regime especial ou 
disciplina em estudos complementares deverá ser sempre validada previamente por 
um parecer favorável da coordenação de curso.   

  
 
3. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS EM REGIME ESPECIAL E 
DISCIPLINAS EM ESTUDOS COMPLEMENTARES 
 
3.1 O Sistema de Avaliação da Aprendizagem se estrutura da seguinte forma:   
a) realização de atividades avaliativas (AD1) no valor de 5 (cinco) pontos;  
 
b) realização da Avaliação Final da disciplina (AD2) no valor de 5 (cinco) pontos.  
 
c) Para ser aprovado, é exigido o aproveitamento mínimo de 7 (sete) pontos na média 
de AD1+AD2; 
 
  
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
  
4.1 É vedada a substituição de disciplinas presenciais do período letivo em 
andamento por disciplinas em regime especial ou disciplinas em estudos 
complementares; 
  
4.2 É terminantemente vedado cursar disciplinas em regime especial ou disciplinas 
em estudos complementares para fins de adiantamento de curso.  
  
4.3 As disciplinas em regime especial ou disciplinas em estudos complementares não 
dispõe de sistema de recuperação por nota ou por frequência. Portanto, nestas 
hipóteses, o aluno reprovado deverá cursar a disciplina novamente nos próximos 
semestres. 
 
4.4 Não serão aceitos pedidos de cancelamento de matrícula ou devolução de valores 
pagos em disciplinas em regime especial ou disciplinas em estudos 
complementares.   
  
4.5 O aluno, ao efetuar sua inscrição e/ou matrícula, firmará compromisso, declarando 
conhecer os termos deste Aditivo, suas condições de oferta, incluindo pelo menos: 
aceite da modalidade de ensino, planos de ensino das disciplinas e período de 



vigência da contratação e que o vínculo com o Unihorizontes se encerra com a 
conclusão ou a expiração por decurso de prazo.  
  
4.6 Os casos omissos serão avaliados mediante pedido formal do interessado em 
prazo razoável de 30 dias da situação ocorrida.  
  

Belo Horizonte (MG) 01 de março de 2023  
  

Assinatura (Reitoria, Pro-Reitoria de Ensino e Secretaria Acadêmica).   
 


