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RESULTADO DA OFERTA DE CURSOS DE INVERNO 2020-2 

Orientações Gerais: 

 Conforme item 5.3 do Edital Nº 01/2020, as disciplinas ofertadas são àquelas nas quais foi atingido um 

número mínimo de 20 (vinte) alunos inscritos devidamente;  

 Para as turmas que atingiram quantidades inferiores a 20 alunos inscritos, a Pró-Reitoria de Graduação 

avaliará a possibilidade de oferta da disciplina sob a condição da adequação proporcional do valor da 

inscrição em razão do número de alunos inscritos. Os interessados, que realizaram a inscrição e 

pagaram as taxas devidamente nos prazos, devem confirmar o interesse no curso em face do aumento 

do valor pela redução de alunos. Para tanto, deverá encaminhar e-mail para adriana_lima@al.unit.br 

confirmando o aceite da condição citada até 04/09/2020 as 12h00;  

 As aulas têm previsão de início em 08 de setembro de 2020 e ocorrerão no turno da tarde, conforme 

previsto no edital nº 01/2020 de Curso de Inverno; 

 O curso de inverno será realizado através de aulas aos vivo (síncronas) e atividades realizadas 

assincronamente, conforme orientação docente, através do G Suite Google For Education, Google 

Classroom e de Google meet; 

 Maiores informações sobre corpo docente e link de acesso às salas virtuais serão disponibilizados 

através do magister, somente para os alunos com turmas confirmadas no presente documento; 

 Todos os processos em aberto no sistema de protocolo serão deferidos/indeferidos até o dia 

04/09/2020, após as 12h00.   

DISCIPLINAS CONFIRMADAS* 

Disciplina Período Horário  

Área de Ciências Exatas e Engenharias 

Análise das Estruturas II 08/09/2020 a 01/10/2020 Seg. a Sex. das 13h20 as 16h50 e 

Sábado das 08h55 as 12h20. 

Equações Diferenciais 08/09/2020 a 01/10/2020 Seg. a Sex. das 13h20 as 16h50 e 

sábado das 08h55 as 12h20. 

Mecânica 08/09/2020 a 25/09/2020 Seg. a Sex. das 16h50 as 18h30 e 

Sábado das 07h00 as 08h40. 

Resistência dos Materiais II 08/09/2020 a 25/09/2020 Seg. a Sex. das 13h20 as 16h50 e 

Sábado das 08h55 as 12h20 

Resistência dos Materiais III 08/09/2020 a 01/10/2020 Seg. a Sex. das 16h50 as 18h30 e 

sábado das 07h00 as 08h40 

Área de Ciências Biológicas e Saúde 

Psicobiologia 08/09/2020 a 22/09/2020 Seg. a Sex. das 13h20 as 18h30 e 

sábado das 08h55 as 12h20. 

*Todos os horários e períodos estão sujeitos a alterações mediante aviso prévio.  
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