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Dispõe sobre a matrícula e realização de 
unidades curriculares em outras Instituições 
de Ensino Superior - IES durante o período 
de estágio e dá outras providências 

 
 
O Colegiado do Curso de Engenharia de Produção no uso de suas atribuições 
regimentais e considerando sua decisão na 28ª reunião realizada no dia 20/10/2015,  

RESOLVE: 
 

Art. 1º -  Os alunos regularmente matriculados no Curso de Engenharia de Produção 
poderão cursar unidades curriculares em outra IES durante o período de estágio 
supervisionado; 

Parágrafo Único - A validação da matrícula destas unidades curriculares só 
ocorrerá quando o aluno estiver regularmente matriculado a partir do 7º 
período em diante. 

Art. 2º -  Os alunos só poderão cursar unidades curriculares se a IES estiver localizada a 
uma distância de mais de 180 km da cidade de São João del-Rei. 

Art. 3º -  Os alunos só poderão cursar no máximo 256 horas, em outra IES, com 
posterior validação da unidade curricular pelo Colegiado do Curso de 
Engenharia de Produção. 

Art. 4º -  A IES onde o graduando tem o interesse de cursar as unidades curriculares 
deverá ter nota do sistema MEC/ENADE maior ou igual a 3. 

Art. 5º -  Para efeitos de validação, a ementa das unidades curriculares cursadas em outra 
IES deverá corresponder a 75% da ementa da unidade curricular da UFSJ. 

Art. 6º -  Deverá ser celebrado um contrato entre a IES e a UFSJ, seguindo as normas do 
Setor de Contratos e Convênios da UFSJ. 

Art. 7º -  Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de 
Engenharia de Produção; 

Art. 8º -  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Publique-se e cumpra–se. 
 
 

São João Del Rei, 20 de outubro de 2015 
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Coordenador do Curso de Engenharia de Produção 


