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A Coordenação Pedagógica do Curso de Bacharelado em Direito convoca os
alunos interessados para realizarem inscrições para o Curso de Férias, referente ao
semestre letivo 2021.2, nas disciplinas descritas a seguir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DIREITO ADMINISTRATIVO II
DIREITO CONSTITUCIONAL I;
DIREITO CIVIL Ili;
DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV
DIREITO PROCESSUAL CIVIL V;
DIREITO PROCESSUAL PENAL II;
SOCIOLOGIA JURÍDICA;
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL.

As inscrições deverão ser realizadas do dia 27 de dezembro de 2021 ao dia 28
de dezembro de 2021, às 17h. Devendo seguir as seguintes etapas:
1. Somente alunos devidamente matriculados no 3º período do curso de
direito, bem como alunos que não tenham reprovado na disciplina
durante o semestre de 2021.2, poderão realizar a sua inscrição. Cada
aluno só poderá se inscrever em até 2 cursos de férias por semestre,
conforme a Resolução nº 008/2019 CDA/AEDA em vigor.
2. O aluno interessado deve entrar em contato com a coordenação do curso
através do e-mail karolcordeiro@aeda.edu.br enviando o seu nome
completo, período que está matriculado e para qual disciplina está se
inscrevendo.
3. Posteriormente, será encaminhado para o e-mail do aluno o termo de
compromisso para que o mesmo tenha ciência de que se
responsabilizará pelo valor integral do curso ou pelo rateio entre o
quantitativo de inscritos (se houverem mais de 1), devendo o aluno que
assinar, digitalizar e enviar para o e-mail da coordenação para que a sua
inscrição seja aceita e enviada para o financeiro.
4. Após o encerramento do período de inscrição, será encaminhada a
planilha com os valores referentes a cada curso por aluno pa ra o
Departamento Fi nanceiro. Os alunos deverão a partir das 08 horas do dia
28/12 até o dia 29/12/ 2021, efetuar o pagamento junto ao fi nanceiro
(através de cartão, pix ou solicitar o boleto para paga mento) e envia r o
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comprovante de quitação para o e-mail da coordenação. Somente após o
envio do comprovante de pagamento, o aluno estará apto a realizar o(s)
curso(s) em que se inscreveu.
O valor do curso está de acordo com o artigo 2º, § 1 º e § 2º da Resolução
CDA/AEDA Nº 001/2017. Devendo, portanto, o pagamento ser efetuado conforme
exposto acima.
As aulas terão início no dia 04 de janeiro de 2022, devendo serem finalizadas até
o dia 20 de janeiro de 2022 e serão ministradas conforme cronograma disponibilizado
pelos professores.
Por conta da situação de pandemia em que nos encontramos, as aulas referentes
ao curso de férias 2021.2 serão realizadas de forma virtual, através de plataforma
unificada pela IES.
Por fim, vale salientar que, o aluno necessita cursar a disciplina ofertada
empenhando-se no sentido de realizar o curso.
Araripina-PE, 27 de dezembro de 2021.
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