OFERTA MATRÍCULA DISCIPLINAS P2 (início em 16/maio)
GRADUAÇÃO PRESENCIAL 2022/1
REGULAMENTO
1. DO PROGRAMA
1.1 Esta oferta tem por objetivo oferecer benefícios aos alunos que realizarem a
inclusão de disciplinas ofertadas no 1º período do período letivo 2022/1 (início em
16/maio) e que efetuarem o pagamento dessa disciplina a vista ou parcelado em 2x.
1.2 Unidades Participantes: Todo Grupo Uniftec (Uniftec, Ftec e IBGEN)
1.3 Oferta válida para os Cursos Presenciais de Graduação do Grupo Uniftec.
1.4 Validade da Oferta: de 11/04/2022 a 20/05/2022.

2. PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar desta oferta os cursos mencionados no item 1.3 deste
regulamento.
2.2. O aluno que quiser fazer a inclusão de novas disciplinas do 1º período do semestre
2022/1 e tiver interesse em participar desta oferta deverá abrir um chamado no Ecampus (https://ecampus.ftec.com.br/login) – Solicitações Gerais – Secretaria Acrescentar disciplina com início em Maio - e apontar as disciplinas de interesse. O
aluno irá receber o retorno do chamado através do seu e-mail e deverá imprimir o(s)
boleto(s) em: www.ftec.com.br/boleto
2.3. Alunos que possuem bolsa PROUNI 100% poderão participar dessa promoção.
2.4. Alunos que possuem Financiamentos (FIES, PRAVALER e outros) poderão participar,
mas não poderão utilizar o financiamento na compra destas disciplinas, deverão fazer o
pagamento integral das mesmas com os devidos descontos.
3. DA CONCESSÃO DO DESCONTO PARA PAGAMENTO A VISTA DA DISCIPLINA NO 1º
PERIODO DE 2022/1
3.1. O aluno que efetuar a sua matricula nas disciplinas ofertadas no 2º período de
2022/1 e pagar a vista no período desta oferta, além do desconto que possui, ganhará
um desconto adicional de 30% (trinta por cento) sobre o saldo líquido do seu contrato.
O desconto somente é válido para alunos que solicitarem participar da oferta no período
vigente conf. Item 1.4 e efetuar o pagamento a vista do boleto até o dia 20/05/2022.
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3.2 O aluno que efetuar a sua matricula nas disciplinas ofertadas no 1º período de
2022/1 e pagar em 02 parcelas (07/maio e 07/junho) no período desta oferta, além do
desconto que possui, ganhará um desconto adicional de 20% (vinte por cento) sobre o
saldo liquido do seu contrato. O desconto somente é válido para alunos que solicitarem
participar da oferta no período vigente conf. Item 1.4.
3.3. Os descontos da oferta serão concedidos ao aluno até o vencimento do(s) boleto(s).
3.4. O aluno que efetuar a sua matricula nestas disciplinas de 1º período da oferta e
solicitar o pagamento a vista e não efetuar o pagamento do mesmo na data solicitada
perderá o direito a esta oferta.
3.5. O aluno só poderá contratar as disciplinas que serão cursadas no semestre 2022/1
referente as disciplinas de 1º período, não será permitido contratar créditos a mais.
3.6. Alunos que possuem o contrato na “modalidade estendida” não poderão participar
desta oferta.
3.7. O aluno que fizer a contratação da disciplina do 1º período do semestre 2022/1 não
poderá fazer o cancelamento da mesma.
3.8. Essa oferta é somente válida para novas disciplinas, alunos já matriculados em
disciplinas ofertadas no 1º período de 2022/1 não poderão solicitar o pagamento a vista
destas referidas disciplinas.
4. DO PAGAMENTO
4.1. O aluno que participar da oferta deverá efetuar o pagamento através de boleto,
com o desconto válido até o vencimento.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. Os casos omissos e as situações não previstas nesse Regulamento serão analisados
pela Diretoria da Unidade que utilizará, além da legislação em vigor, o bom senso e a
equidade na solução dos impasses.
5.2. Esta oferta possui prazo de vigência determinado, sendo reservado à Institução o
direito de qualquer alteração ou encerramento da mesma.
5.3. Oferta não válida para funcionários do grupo Uniftec.

Caxias do Sul, 10 abril de 2022.
2

Principais dúvidas para contratação de disciplinas de
segundo período (P2)
Semestre 2022/1 | Grupo Uniftec
1) Quando iniciam as disciplinas de segundo período (P2)?
No semestre 2022/1 as disciplinas de segundo período (P2) iniciam no dia 16/maio,
conforme previsto no calendário acadêmico do semestre.
2) A oferta é elegível para qualquer curso presencial?
Sim, são mais de 40 disciplinas em todos os cursos/áreas (disciplinas obrigatórias e
optativas).
3) A oferta é elegível para todos os alunos?
• Todos os alunos dos cursos presenciais devidamente matriculados, das
unidades Uniftec, Ftec e IBGEN.
• Alunos PROUNI podem participar? Sim (não terá custo).
• Alunos FIES podem participar? Sim, mas não poderão usar o
financiamento.
• Alunos PRAVALER podem participar? Sim, mas não poderão usar o
financiamento.
4) Quantas disciplinas o aluno poderá contratar?
Quantas disciplinas o aluno puder cursar, o limite é a disponibilidade do aluno em
relação as disciplinas disponíveis. Não há outra limitação.
5) No próximo semestre o aluno vai conseguir fazer a sua rematrícula
normalmente?
Esta oferta não tem relação com o próximo semestre (2022/2), trata somente das
disciplinas de segundo período (P2) do semestre 2022/1 (primeiro semestre de 2022).
6) As disciplinas são específicas ou comuns para todos os cursos?
Cada aluno tem de verificar na matriz curricular do seu curso e verificar quais disciplinas
ele poderá cursar. Na relação de disciplinas, estão indicados os cursos/áreas e qualquer
dúvida, cabe recorrer ao Coordenador do curso para buscar esclarecimento.
7) O aluno pode contratar disciplinas da sua unidade ou poderá contratar de
outras unidades?
A relação de disciplinas disponíveis para o segundo período (P2) do semestre 2022/1,
tem a indicação de serem presenciais ou online, no caso de disciplinas online, todos os
alunos poderão cursar independentemente de qual unidade está ofertando a disciplina.
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Obs: As disciplinas em que houver exceção a esta situação, estarão pontuadas na lista
de disponibilidade, onde cabe ao aluno observar.
8) Como fazer a solicitação das disciplinas de P2?
O aluno que realizar a inclusão de novas disciplinas do 1º período do semestre 2022/1 e
tiver interesse em participar desta oferta deverá abrir um chamado da seguinte forma:
No sistema E-campus (https://ecampus.ftec.com.br/login) – Solicitações Gerais –
Secretaria - Acrescentar disciplina com início em Maio - e apontar as disciplinas de
interesse.
O aluno irá receber o retorno do chamado através do seu e-mail e deverá imprimir o(s)
boleto(s) em: www.ftec.com.br/boleto
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Unidade CODTURMA/Dia da Semana

DISCIPLINA

Cursos (informar os cursos/área/todos)

Formato da
Disciplina

Para todos os Alunos (inclusive ingressantes 2022/1 e novos alunos)
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
NH
NH
NH
NH
NH
POA ZN
POA ZN
POA ZN
POA ZN
CAXIAS
CAXIAS
CAXIAS
CAXIAS
CAXIAS
CAXIAS
CAXIAS
CAXIAS
CAXIAS

210-0093SEXNI2
210-0094QUAN2-ONLINE
210-0131SEGNI2
210-0156TERN2-ONLINE
210-0200QUANI2
210-0226 SEGNI2
210-0308TERNI2
210-0331QUINI2
210-0776QUANI2
210-0777SEXNI2
280-0107QUINI2
310-0232SEXNI2
380-0104QUANI2
310-0134QUINI2
310-0153SEGN2-ONLINE
310-0534QUANI2
410-0140EAD2A
410-0278TERNI2
480-0050SEGN2ONLINE
480-0157SABMI2
110-0061SEXN1ONLINE
110-0574SEGN2-ONLINE
10-0029SEGN2 - ONLINE
110-0217SEGN2-ONLINE
180-0107SEGNI2
110-0326QUANI2 - ONLINE
110-0401TERN2
110-0331QUANI2
110-0777SEGN2

Fundamentos de Estatística
Fundamentos de Logística
Lógica Computacional
Negociação Empresarial
Recrutamento e Seleção
Tópicos em Serviços
Ética e Cidadania
Governança de Tecnologia da Informação
Introdução a Enfermagem
Educação em Saúde
Cálculo Zero
Gestão de Processos
Introdução à Engenharia
Logística Reversa
Modelos de Gestão
Psicologia Jurídica
Ética e Cidadania
Psicologia Jurídica
Tópicos de Economia
Manufatura Assistida por Computador
Design Thinking e Prototipagem
Direito e Tecnologias
Comportamento do Consumidor
Tecnologia aplicada ao negócio
Cálculo Zero
Fundamentos Computacionais
Embelezamento do olhar
Governança de TI
Educação em Saúde

todos de gestão
todos de gestão
ADS
todos de gestão, engenharias e psicologia
RH e psicologia
todos de gestão
todos de gestão e engenharias
ADS e todos de gestão
Enfermagem
Enfermagem
Engenharias
todos de gestão
Engenharias
todos de gestão
todos de gestão
Direito
todos de gestão e engenharias
Direito
Direito e todos de gestão
Engenharia de produção e mecânica
Todos
Direito
todos de gestão
todos de gestão
Engenharias
Engenharia de Computação
Estética e Cosmética
Redes de Computadores e GTI
Enfermagem

Presencial
On-line
On-line
On-line
Presencial
On-line
On-line
On-line
Presencial
Presencial
Presencial
On-line
Presencial
Presencial
On-line
On-line
EAD
On-line
On-line
On-line
On-line
On-line
On-line
On-line
Presencial
On-line
Presencial
Presencial
Presencial

Para Alunos Ingressantes (com aproveitamento) e já Matriculados em 2022/1
BG
BG
BG
NH
POA ZN
POA ZN
CAXIAS
CAXIAS
CAXIAS
CAXIAS
CAXIAS
CAXIAS
CAXIAS
CAXIAS
CAXIAS
CAXIAS
CAXIAS
IBGEN
IBGEN
NH

210-0006QUINI2
280-0103SEGNI2
280-0165SEXNI2
310-0564SEXNI2
480-0255TERNI2
480-0034SABM-ONLINE
10-0018SEGN2 - ONLINE
110-0371QUAN2
110-0612SEGN2 - ONLINE
180-0128TERNI2-ONLINE
180-0156QUAN2
180-0155SEGN2
180-0126QUINI2
180-0192SEXNI2 - ONLINE
180-0077QUANT2 - ONLINE
180-0190QUINI2
180-0229SEXNI2 - ONLINE
510-0102SEXN2
510-0083QUAN2
310-0565QUIN2-ONLINE

Gestão da Manutenção
PPCI
Concreto Armado III
Responsabilidade Civil
Acustica Aplicada a Arquitetura
Microcontroladores
Análise de Crédito e Cobrança
Aeronaves Comerciais
Design de Superfície: print
Hidraulica II
Estradas e Pavimentações II
Orçamento
Linguagem e Descrição de Hardware
Engenharia da Confiabilidade
Ergonomia
Manufatura Assistida por Computador
Processos de Fundição
Deontologia Jurídica
Direito Ambiental
Direito do Consumidor

Engenharia de produção e mecânica
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Direito Mas não de 1ª semestre
Arquitetura e Urbanismo
Engenharia Elétrica / Mecatrônica / Computação
todos de gestão
Ciências Aeronáuticas
Design
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia de Computação
Engenharia mecânica
Engenharia mecânica
Engenharia mecânica
Engenharia mecânica
Direito Mas não de 1ª semestre
Direito Mas não de 1ª semestre
Direito Mas não de 1ª semestre

Presencial
On-line
Presencial
Presencial
Presencial
On-line
On-line
Presencial
On-line
On-line
Presencial
Presencial
Presencial
On-line
On-line
Presencial
On-line
On-line
On-line
On-line

