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RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE DEPENDÊNCIA PAGA 2021.2 

  

O Pró-Reitor de Graduação da UNIREDENTOR- SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA REDENTOR S.A, 

estabelecida à Estrada BR 356, nº: 25, Bairro: Presidente Costa e Silva, CEP: 28.300-000, 

Itaperuna/RJ, torna público, em conformidade com a legislação institucional e disposições 

vigentes, a primeira RETIFICAÇÃO ao edital de Dependência Paga, de acordo com as normas 

definidas por este instrumento.  

 

Onde se lê 

 

1. PROCEDIMENTOS 

1.1. O aluno receberá por e-mail, após a confirmação da inscrição na dependência, 

informações sobre a ementa da disciplina, horário e sala da prova, bem como demais 

orientações que se façam necessárias. 

 

Lê-se 

 

2. PROCEDIMENTOS 

2.1. O aluno receberá por e-mail, após a confirmação da inscrição na dependência, 

informações sobre a ementa da disciplina e horário, bem como demais orientações que se façam 

necessárias. 

 

Onde se lê 

 

2.2. A contratação da Dependência Paga corresponde a prestação de serviço complementar 

como ocorre com cursos e eventos, por isso não é contemplada em valores de bolsas, descontos 

e financiamentos, não fazendo parte do contrato semestral do aluno, devendo ser remunerada 

à parte. 

 

Lê-se 

 

2.2.      A contratação da Dependência Paga corresponde a prestação de serviço complementar 

como ocorre com cursos e eventos, por isso não é contemplada em valores de bolsas, descontos 

e financiamentos, não fazendo parte do contrato semestral do aluno, devendo ser remunerada 

à parte, exceto bolsistas PROUNI 100%. 
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São ofertadas novas disciplinas: 

 

A) ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA MECÂNICA, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA 
DE PRODUÇÃO – PRESENCIAL e EaD 

 

DISCIPLINA CH 

Extensão Integrada em Exatas  I 40 

Extensão integrada em Exatas III 40 

Extensão integrada em Exatas V 40 

Extensão integrada em Exatas VII 40 

 
B) DIREITO 

 

DISCIPLINA CH 

Direito Civil I 80 

 
 

C) PSICOLOGIA 
 

DISCIPLINA CH 

Saúde Mental 80 

 

 

 

Itaperuna, 29 de outubro de 2021. 

 

Artur Rodrigues Pereira Júnior 
Pró-Reitor de Graduação  

 

 


