
  

REGULAMENTO DISCIPLINAS PENDENTES – DISPEN 

Art.1. Conceituação 

I. Entende por Regime de Disciplinas Pendentes – DISPEN: 
a. Unidade Curricular (disciplina) cursada na Faculdade Padre João Bagozzi, na qual o 
acadêmico se encontra reprovado por nota e/ou faltas;  
b. alunos transferidos de outras IES, que possuam pendentes disciplinas de semestres 
anteriores ao regulamente matriculado na Faculdade Padre João Bagozzi 

II. O acadêmico regularmente matriculado poderá cursar disciplinas no regime de DISPEN, 
conforme determinação da Faculdade Bagozzi; 

Art.2. Compete ao Acadêmico 

I. Solicitar junto ao SAB no período estabelecido em Calendário Acadêmico proposto pela 
Faculdade Bagozzi, a inscrição da(s) disciplina(s) que queira fazer em regime de disciplinas 
pendentes; 

II. Caso seja deferido o pedido de regime de Disciplinas Pendentes do acadêmico, este deve 
efetuar a sua matrícula na mesma, conforme período estabelecido no Edital proposto pela 
Faculdade Bagozzi; 

III. Assinar o Contrato de Prestação de Serviço e efetuar o pagamento da unidade curricular 
(disciplina) em regime de DISPEN junto a Central de Atendimento da Faculdade Bagozzi; 

IV. Cumprir todas as atividades solicitas pelo Professor Tutor da unidade curricular (disciplina) 
conforme descritas no Plano de Ensino desta disciplina.  

V. Para ser aprovado na unidade curricular (disciplina) em regime de DISPEN o acadêmico 
deve participar das atividades e avaliação propostas e obter nota correspondente à média 
final de aprovação, de acordo com o Regimento Interno da Faculdade Bagozzi 

Art.3. Compete a Faculdade 

I. Analisar as solicitações de disciplinas pendentes; 
II. Ofertar as disciplinas que atendam quantidades mínimas de sustentabilidade financeira 

III. Contratar, orientar docentes para o atendimento as disciplinas; 
IV. Publicar em Edital todos os pedidos deferidos pela Secretaria Acadêmica do rol de Unidade 

Curriculares (disciplinas) que serão ofertadas em regime de DISPEN, bem como 
cronograma com as ofertas das unidades curriculares (disciplinas);  

Art.4. Casos Omissos 

I. Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Superior (COSUP). 
II. Este regulamento entra em vigor após a aprovação Conselho Superior (COSUP). 
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