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EDITAL 04/2017 

Intensivo 2017 

 

O presente Edital tem por objetivo estabelecer o funcionamento da oferta de componentes curriculares 

no Intensivo 2017. 

A Faculdade EST possibilita que você acelere sua formação realizando atividades acadêmicas no 

Intensivo 2017. São turmas ofertadas na modalidade intensiva, para discentes dos cursos de graduação. 

 

1. Disciplinas ofertadas 

Cód. Componente Curricular Créditos Carga Horária 

7026/2 LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 2 30 

 

2. Período e Horário das aulas 

 Datas: 20/11; 25/11 (ambiente virtual); 27/11; 04/12; 05/12; 07/12 (ambiente virtual) 

 Horário: segundas e terças-feiras – 18h45min às 22h20min; sábado – 08h00min às 13h20min 

 

3. Matrícula 

A matrícula deverá ser realizada de 08 a 12 de novembro através do Portal Educacional. 

§ Único: A ocorrência das turmas está condicionada ao fechamento do número mínimo de discentes 

matriculados. No caso de turmas canceladas, a Secretaria Acadêmica entrará em contato com o ou a 

discente. 

 

4. Investimento 

Para os componentes curriculares do intensivo, permanecerão os valores de crédito estabelecidos para 

o ano de 2017.  

Formas de pagamento: 

 3% de desconto para pagamento à vista, em dinheiro; 

 Parcelamento em até 2x no boleto ou 4x no cartão; 

 Bolsas – discentes que possuem bolsa (ProUni ou Gratuidade/filantropia) se matriculam 

normalmente; 

 FIES –  o aditamento destes créditos no FIES está sujeito à análise e liberação do setor de bolsas e 

financiamentos. 

§ Único: os créditos das disciplinas do intensivo não poderão ser aditados no FIES por discentes 

formandos em 2017/2. 

A emissão dos boletos para pagamento será efetuada após a realização da matrícula e os mesmos 

estarão disponíveis no Portal Educacional. O pagamento à vista ou com cartão deverá ser realizado 

presencialmente na tesouraria. 

 

§ Único: Situações não previstas e casos omissos no presente Edital serão resolvidos soberanamente 

pela Pró-Reitoria de Ensino. 

 

São Leopoldo, 08 de novembro de 2017. 


