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1) Quando iniciam as disciplinas de segundo período (P2)? 

No semestre 2021/2 as disciplinas de segundo período (P2) iniciam no dia 

13/out em função dos feriados acadêmicos nos dias 11 e 12/out 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. 

• 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 x 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 (2022/1), trata 

somente das disciplinas de segundo período (P2) do semestre 2021/2.  

 

  



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? 

Todas as disciplinas de P2 ofertadas estão sendo oferecidas na modalidade 

online, por conta da Pandemia, assim o aluno poderá cursar 

independentemente de qual unidade que está ofertando. 

Obs: As disciplinas 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 quiser fazer a inclusão de novas disciplinas do 2º período do 

semestre 2021/2 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 outubro - 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 

 

 


