DIRETORIA ACADÊMICA
EDITAL

No 01/2022
A FITS – com sede na Av. Barreto de Menezes, 738, Piedade, CEP: 54310-310 -Jaboatão dos Guararapes PE, considerando a legislação em vigor e através do presente Edital, informa a Comunidade Acadêmica
que está aberta a inscrição para o Curso de Verão de Libras do 1º semestre de 2022.

1) Objetivos
- Oferecer a comunidade acadêmica, disciplinas de curso de Verão de acordo com a
demanda, através da escolha dos alunos via Magister;
- Oportunizar aos alunos com dependência de disciplina a possibilidade de regularização da
sua vida acadêmica;
- Contribuir para a formação discente.

2) Das disciplinas ofertadas
2.1

Primeira Etapa período 24.01 e 25.01.2022 - Etapa destinada à solicitação de

disciplinas
✔ Na 1ª etapa, serão disponibilizadas as disciplinas para a oferta de Cursos de Verão.
✔

Os alunos deverão acessar o Portal Magister / Protocolo e realizar a inscrição na

disciplina desejada.
✔ A FITS pode decidir por ofertar apenas disciplinas com o número mínimo de 20 (vinte) alunos
matriculados.
✔ O pagamento da taxa correspondente deverá ser realizado em até 24 horas.

2.2

Segunda Etapa Dia 26.01.22 - Etapa destinada à divulgação pela Diretoria Acadêmica da

relação de disciplinas que que serão ofertadas em curso de férias no endereço www.fits.edu.br;
✔

Será permitido ao aluno que possuir processo indeferido na 1ª etapa por falta de

demanda migrar para uma das turmas elencadas na relação divulgada.
✔ O pagamento da taxa correspondente deverá ser realizado em até 24 horas.
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3) Das Inscrições:
3.1.

As disciplinas dos cursos de Verão são ofertadas a todos os alunos de graduação da

FITS, regularmente matriculados, observando-se os seguintes critérios:

a)
A inscrição deverá ser realizada pela internet (Portal Magister / módulo Protocolo),
na 1ª Etapa no período de 24.01 e 25.01.2022 e na 2ª Etapa de 26/01/22.
b)

o aluno só poderá fazer a inscrição em uma disciplina por turno/semestre, desde

que não caracterize aceleração do curso;
c)

o discente deverá estar adimplente com suas obrigações pecuniárias ou

monetárias com a instituição, além de apresentar disponibilidade de horários.

4) Das Disciplinas e Vagas
Caberá à Direção Acadêmica divulgar as disciplinas a serem ofertadas, bem como, definir o número
de vagas disponíveis para cada turma/disciplina. A distribuição de vagas por disciplina, dias,
horários e locais serão disponibilizadas no Portal Magister.

5) Do Pagamento
O valor a ser pago para a disciplina de Libras, ofertada no Curso de Verão, será de acordo com a quantidade
de créditos desta disciplina:
Valor: R$ 3.482,26

✔ O pagamento da taxa correspondente deverá ser realizado em até 24 horas.
✔ Será permitido ao aluno que possuir processo indeferido na 1ª etapa por falta de demanda migrar
sua taxa de pagamento para uma das turmas elencadas na relação final divulgada no dia 26.01.2022
ou solicitar devolução da taxa via Magister / Protocolo.
✔ Em caso da não realização do curso de Verão, o aluno deverá solicitar a devolução do valor via
Magister que será creditado nas mensalidades do semestre seguinte sendo devolvido em conta
corrente indicada pelo aluno à diferença porventura restante.
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