
 

 
EDITAL 080/2017 - PARA FORMAÇÃO DE TURMA EXTRA DA DISCIPLINA DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

 

A Faculdade Sete de Setembro – FASETE, recredenciada a funcionar como Instituição de Ensino Superior 
através da Portaria/MEC n.º 881/2016 – DOU. 15/08/2016, por este edital e em conformidade com seu 
Regimento, torna público a sua comunidade acadêmica as inscrições para a turma extra da Disciplina DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL I, do Curso de Bacharelado em Direito, de acordo com as orientações a seguir: 
 

I.NÚMERO DE VAGAS: Para a disciplina ser ofertada, a turma deve ter, no mínimo, 10 (dez) alunos 
matriculados e regularmente pagantes. 

II. DURAÇÃO: As aulas serão ministradas às terças-feiras, das 15h 50min às 17h 30min e às quartas-feiras 
das 13h às 14h 40min, totalizando uma carga horária de 80 horas/aula. 

III.VALOR: O investimento total com a disciplina será da ordem de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta 
reais), a ser dividido em 4 (quatro) parcelas iguais no boleto bancário ou em até 6 (seis) parcelas no 
cartão de crédito, acrescidos os encargos financeiros da operadora. 

IV. DAS MATRÍCULAS: As matrículas estarão abertas no período de 04 a 06/09/2017, na Secretaria Geral da 
FASETE, das 13h às 16h e das 18h 30min às 21h.   

V. DOS PRÉ-REQUISITOS: São pré-requisitos obrigatórios: 

a) Estar atualizado com suas obrigações financeiras (mensalidades) junto à Instituição; 
b) Ter disponibilidade de tempo compatível com o horário de realização das aulas. 
c) Haver cursado com êxito a disciplina Teoria Geral do Processo. 

VI. OBSERVAÇÕES: O conteúdo programático, objetivo geral e específicos e demais características da disciplina 
oferecida serão os mesmos utilizados na disciplina oferecida no decorrer de um semestre letivo normal. A 
Disciplina Direito Processual Civil I será ofertada no semestre 2017.2, no formato de turma extra, em 
caráter excepcional. 

 

Secretaria Geral da Faculdade Sete de Setembro, 

Em Paulo Afonso/BA, 01 de setembro de 2017. 

 

Fernanda Rafaela Fernandes dos Santos 
Secretária Acadêmica 

Visto. De acordo. Publique-se. 

 

Jacson Gomes de Oliveira 
Diretor Acadêmico 

 


