
 
 

 
 
 
 

 
 

DIRETORIA GERAL 

RESOLUÇÃO N.8, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. 

Dispõe sobre oferta de Cursos de Férias das 
disciplinas: Saneamento ambiental, Fenômenos 
de Transporte e Hidráulica Ambiental e Recursos 
Hídricos, em janeiro de 2014.  

 

O Diretor Geral da Faculdade Presbiteriana Augusto Galvão, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas, considerando o que diz o Regimento 

Interno, no Cap. VI,  especificamente do Processo de Avaliação e Promoção; 

considerando os Artigos 65. O discente retido, por aproveitamento ou por 

frequência, repetirá a disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas exigências 

regimentais para sua promoção. Art. 66. O aluno retido em disciplinas que são pré 

– requisitos, não cursará a disciplina subsequente enquanto não for aprovado na 

disciplina anterior. E Parágrafo Único: A instituição oferecerá em períodos não 

letivos, disciplinas específicas com ônus total para o aluno. Considerando o 

Regulamento de Curso de Férias da Instituição, aprovado pelo CONSU em 10 de 

janeiro de 2011, resolve: 

Art. 1º - Ficam instituídos os Cursos de Férias para as disciplinas: 

SANEAMENTO AMBIENTAL – Pré-requisitos: Fenômenos de Transporte e 

Química Ambiental. CH = 60 h, FENÔMENOS DE TRANSPORTE – Pré-

requisito: Cálculo III. CH = 60 h, HIDRÁULICA AMBIENTAL E RECURSOS 

HÍDRICOS – Pré-requisito: Fenômenos de Transporte – CH = 40 h. 

I – O período: SANEAMENTO AMBIENTAL e FENÔMENOS DE 

TRANSPORTE: de 6  a  24 de janeiro de 2014; 

II – HIDRÁULICA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS: de 27 de 

janeiro  a  07 de fevereiro de 2014; 



 
 

 
 
 
 

 
 

III – Dias e horário: de segunda à sexta, no horário das 19h às 

22h30min. 

Art. 2º - A Matrícula será aberta no dia 16 de dezembro e encerrada no 

dia 20 de dezembro de 2013. 

I – O valor por aluno e disciplina, será R$ 290,00 (duzentos e noventa 

reais) e deverá ser pago no ato da mesma; 

 II – o local para a inscrição: Secretaria Acadêmica, no horário de 14h às 

20h50min. 

§ 1º  A oferta da disciplina ficará condicionada à formação da turma com o número mínimo de 15 

alunos. Não atendendo a este critério, o aluno terá o valor pago, devolvido. 

Art. 3º - A oferta será apenas, para alunos que porventura tenham sido 

reprovados nas mesmas. 

I –  o aluno somente será aprovado, se atender ao critério de notas, 

(Média final = 7,0) e frequência mínima de 75%. 

§ 2º Abre-se precedente, para o aluno aprovado nestas disciplinas ofertadas, que deseje reforçar o 

conhecimento, como ouvinte, devendo arcar com o mesmo valor que pagará o aluno em 

dependência. 
 

Art.4º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
 

 

Campo Formoso, 9 de dezembro de 2013. 

 

 

VÍTOR EMMANUEL ANDRADE  
                                                        Diretor 
 


