
 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
INSTRUÇÃO NORMATIVA 007/2012/COBIO 
 

ASSUNTO: Tramitação de processos de comprovação de conhecimentos visando a abreviar 
a duração no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
 
 
O Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, no uso de suas atribuições e considerando o que dispõe 
o §2º do art. 47 da Lei Nº 9.394 (LDB), de 20 de dezembro de 1996; 

 

RESOLVE: 
 
Art. 1º  É facultado aos alunos matriculados no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
da UFSJ, que apresentarem extraordinário aproveitamento nos estudos, requerer avaliação 
de comprovação de conhecimentos, visando a abreviar a duração do curso. 
 
Art. 2º  Para fins desta Instrução Normativa, demonstra-se o extraordinário aproveitamento 
nos estudos com o atendimento dos seguintes requisitos:  

I – não ter sido reprovado em disciplinas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; 
II – possuir coeficiente de rendimento escolar (CR) igual ou superior a 9,0 (nove) pontos; 
III – tiver concluído, pelo menos, 90% (noventa por cento) da carga horária total 

estabelecida para a conclusão do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; 
IV – tiver concluído as horas totais de estágio supervisionado em ensino de Ciências e 

Biologia e ter o trabalho de conclusão do estágio supervisionado em ensino de Ciências e 
Biologia aprovado; 

V – tiver concluído as 200 (duzentas) horas de atividades complementares; 
VI – não estar, nem ter sido matriculado na disciplina ou atividade cuja avaliação é 

requerida. 
 

§ 1º.  Para uma mesma disciplina ou atividade acadêmica, só será permitido, a um mesmo 
aluno, prestar uma única vez exame de comprovação de conhecimentos. 

  
§ 2º. Competirá ao Coordenador dos Cursos de Ciências Biológicas aferir o atendimento 

dos requisitos acima enumerados. 
 

Art. 3º  A data limite para entrada na Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico 
(DICON) de requerimento de abreviação de curso será a mesma de inscrição em unidades 
curriculares isoladas. 
 
Art. 4º  A avaliação prevista nesta Instrução Normativa somente será aplicada em relação às 
disciplinas que visem à integralização no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 
UFSJ ao qual se vincula o aluno a ser avaliado. 
 

Parágrafo único - O conteúdo a ser avaliado deverá necessariamente constar da ementa 
vigente da disciplina. 
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Art.5º  Cabe ao Colegiado dos Cursos de Ciências Biológicas designar Banca Examinadora 
Especial composta de três professores efetivos e um suplente, constituída por professores 
regularmente responsáveis por unidades curriculares no curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas, em até 30 (trinta) dias após protocolizado requerimento pela Coordenadoria do 
Curso. 
 
Art. 6º  Cabe à Banca Examinadora Especial: 

I - fixar a forma da avaliação e as demais orientações cabíveis; 
II - estabelecer data, horário e local da realização da avaliação; 
III - informar a Coordenadoria dos Cursos de Ciências Biológicas o resultado da avaliação, 

para divulgação, no prazo de 15 (quinze) dias após realização da avaliação. 
 
Art. 7º  Cabe à Coordenadoria dos Cursos de Ciências Biológicas: 

I - tornar público com antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias da data prevista para 
a avaliação, cientificar os alunos sobre a forma, os critérios, a data, o horário e o local de 
realização da avaliação; 

II - informar à DICON o resultado da avaliação, no máximo, até a data limite para 
fechamento dos diários e atas finais. 
 
 
Art. 8º  Cada membro da Banca Examinadora Especial atribuirá a cada prova nota, observada 
a escala de zero a dez. 
 

§ 1º.  A nota final da avaliação será calculada pela média aritmética simples de cada uma 
das notas. 

 
§ 2º.  Será considerado aprovado o aluno que obtiver média igual a 9,0 (nove) pontos ou 

superior. 
 
Art. 9º  O resultado da avaliação de comprovação de conhecimentos, qualquer que seja, 
constará do histórico escolar do aluno e será computada para o cálculo do Coeficiente de 
Rendimento Escolar semestral. 
 

§ 1º.  Se o aluno obtiver média igual a 9,0 (nove) pontos, constará como equivalente a 6,0 

(seis) pontos no histórico escolar ou nota será diretamente proporcional. 
 
Art. 10º  Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data. 

 
São João del-Rei, 28 de julho de 2012. 

 

 
Profa. Liliam Midori Ide 

Presidente do Colegiado dos Cursos de Ciências Biológicas 


