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MANUAL DO DISPEN 
UNIBAGOZZI 

 

1. DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 
Entende por Regime de Disciplinas Pendentes – DISPEN a Unidade Curricular (disciplina) 

cursada no UniBagozzi, na qual o acadêmico se encontra reprovado por nota e/ou faltas, 

e que não foi novamente cursada com aprovação em período letivo subsequente; 

Para a gestão do Programa, é designado um Coordenador responsável. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 
Proporcionar aos alunos a recuperação de estudos em disciplinas reprovadas e 

atendimento ao aluno transferido que por motivo de adaptação curricular tenha o 

interesse em abreviar a duração de seu curso, sem que precisa se matricular em período 

regular, postergando assim o término do curso. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

 

Cabe ao acadêmico em regime de DISPEN solicitar junto ao SAB, no período estabelecido 

em Edital proposto pelo UniBagozzi, a inscrição da(s) disciplina(s) que queira fazer em 

regime de disciplinas pendentes; 

Cabe ao UniBagozzi publicar 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);   

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 IES; 

Cabe ao acadêmico assinar o Contrato de Prestação de Serviço e efetuar o pagamento 

da unidade curricular (disciplina) em regime de DISPEN junto ao SAB. 



 

4. DA REALIZAÇÃO 

 

As disciplinas pendentes (DISPENs) são ministradas aos sábados, sob orientação de 

professor da área e com práticas acadêmicas específicas. Os alunos devem se inscrever 

e se matricular mediante datas determinadas em calendário acadêmico. 

A composição de notas para disciplinas pendentes presenciais é: 

• AV1 (35%) – atividades propostas pelos professores durante os 10 encontros 

presenciais; 

• AV2 (35%) – prova (presencial e individual) dos conteúdos e atividades 

desenvolvidas nos 10 encontros; 

• AV3 (30%) – média aritmética simples da AV1 e AV2 do aluno na disciplina. 

a)      Alunos com média final inferior a 7,0 terão direito a Exame Final 

presencial conforme calendário acadêmico. A média para aprovação é 7,0. 

  

A composição de notas para disciplinas pendentes EaD é: 

• AV1 (35%) – avaliação presencial das 2 primeiras unidades de aprendizagem 

- 1º bloco; 

• AV2 (35%) - avaliação presencial das 2 últimas unidades de aprendizagem - 

2º bloco; 

• AV3 (30%) - avaliação online das experiências interativas individuais e 

coletivas. 

a)      Alunos com média final inferior a 7,0 terão direito a Exame Final online 

conforme calendário acadêmico. A média para aprovação é 7,0. 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenação do DISPEN ou órgão superior, de 
acordo com a competência dos mesmos.  
 
O presente Manual entra em vigor após aprovação pelo COSUP.  
 

Curitiba, 2022 


