
RESOLUÇÃO No 001, de 14 de Fevereiro de 2013.

Cria condições para Abreviação do
tempo de integralização do curso e
determina o sistema de avaliação.

O COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, CAMPUS ALTO PARAOPEBA no uso de
suas atribuições;

RESOLVE:

Art. 1º. O aluno poderá solicitar passar pelo processo de avaliação da abreviação do
curso de engenharia química, em casos de empregabilidade, concurso, trainee ou
regime de Notório Saber (previsto no artigo 29 § 2 da Lei de Diretrizes de Bases da
Educação Nacional)  desde que cumpridos os termos dessa resolução.

Art. 2º. Documentos necessários para solicitação da abreviação do tempo de
integralização do curso:

I. Extrato escolar autenticado pela DICON;

II. Documento oficial que comprove convite de emprego, aprovação em
concurso, aprovação em programa trainee ou em programa de seleção para
emprego, quando for o caso.

III. Ficha de solicitação de Abreviação do Tempo de Integralização
preenchida. Anexo 1

Art. 3º. Condições para abreviação do curso:

I. Coeficiente de rendimento mínimo registrado, no extrato ou histórico escolar,
no momento da solicitação: igual ou superior a 9 (nove);

II. Número máximo de disciplinas solicitadas: 5 (cinco);

III. Ter cursado e registrado em extrato escolar a carga horária mínima de:

● 3.240 horas cursadas em Unidades curriculares

● 160 horas de estágio curricular obrigatório

● 144 horas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

● 56 horas de atividades complementares.



Art. 3º. A solicitação de abreviação do tempo de integralização do curso não se aplica
a estágio curricular obrigatório, horas de atividades complementares, unidades
curriculares práticas e trabalho de conclusão de curso.

Art. 3º. Sistema de avaliação:

§1. Da Banca

I. Formação de banca especial contendo o professor titular da disciplina e um ou
mais professores convidados, sendo que os convidados devem ser formados
em Engenharia Química, ser professor da UFSJ e lecionar no curso de
Engenharia Química;

II. Responsável por enviar ao colegiado do curso de Engenharia Química
resultado da avaliação do aluno

III. Haverá uma banca para cada disciplina solicitada.

IV. Encaminhar um relatório com o resultado da banca, acompanhado de gravação
da mesma em vídeo.

§2. Dos prazos

I. Após receber o requerimento de “Solicitação para Avaliação do Notório
Conhecimento”, junto aos documentos comprobatórios citados no Artigo 1º, a
coordenadoria do curso de engenharia tem 5 até (cinco) dias uteis para informar
aos professores das disciplinas do inicio do processo.

II. Os professores titulares das disciplinas tem até 5 (cinco) dias úteis para
encaminhar o nome dos professores da banca à coordenadoria de curso.

III. A coordenadoria tem 5 (cinco) dias úteis para divulgar os nomes da banca.

IV. A partir da homologação da banca, esta tem entre 10 (dez) e 15 (quinze) dias
para aplicar a prova escrita.

V. A banca tem até 5 (cinco) dias úteis para divulgar o resultado da prova escrita.

VI. No ato da divulgação do resultado, a banca sorteará o ponto da defesa de
tópico.

VII. A defesa de tópico ocorrerá 24 horas depois do sorteio do ponto.

VIII. A banca tem até 5 (cinco) dias úteis para encaminhar o resultado final, com os
documentos da banca, para a coordenadoria de curso.

IX. A coordenadoria tem até 5 (cinco) dias úteis para divulgar o resultado para o
aluno e professores envolvidos.

X. Os professores tem até (cinco) dias úteis para encaminhar memorando de
fechamento de notas para a coordenadoria.



XI. Após a divulgação do resultado, o aluno tem até cinco dias úteis para entrar
com recurso, quando couber.

XII. Passado o prazo de recurso, a coordenadoria tem até 5 dias úteis para
encaminhar os memorandos para a DICON.

XIII. Os prazos supra citados são válidos somente em período letivo, não
contemplando os recessos e períodos de férias docentes.

§3. Da avaliação:

A avaliação será composta de prova escrita e defesa de tópico, segundo os prazos
citados no §2 e os seguintes critérios:

I. Da prova escrita
a. A prova escrita deverá conter entre 2 (duas) e 5 (cinco) questões discursivas,

contendo todo o conteúdo previsto na ementa da disciplina com duração de  3
horas.

b. A prova escrita é eliminatória.
c. O aluno de apresentar aproveitamento de 70% na prova escrita para aprovação

na etapa.

II. Da defesa de tópico
a. No dia da divulgação da prova escrita e em caso de aprovação, será sorteado

um tópico, referente ao conteúdo da ementa pra ser defendido pelo aluno.
b. A defesa do tópico ocorrerá 24 horas depois sorteio.
c. O tempo de defesa será entre 45 e 50 minutos. O não cumprimento do tempo

implica em reprovação nessa etapa.
d. Após a defesa a banca terá 20 minutos para arguição oral.

Art. 4º. Finalizado o processo proposto nesta resolução, os memorandos serão
encaminhados ao setor responsável pelo registro acadêmico para providencias e está
sujeito aos prazos deste setor

Sem mais,

Profa Cristiane Medina Finzi Quintão

Coordenadora do curso de Engenharia Química do Campus Alto Paraopeba
Universidade Federal de São João del-Rei/UFSJ



ANEXO 1

FICHA DE SOLICITAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA
ABREVIAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO DE

ENGENHARIA QUÍMICA

Eu, ______________________________________________________________,

registro acadêmico _______________________________aluno do curso de

engenharia química, da Universidade Federal de São João del Rei – Campus Alto

Paraopeba, solicito passar pelo processo de avaliação da ABREVIAÇÃO DA

INTEGRALIZAÇÃO  do curso,  alegando:

(     ) Motivos documentados de acordo com a Resolução 001/2013

(     ) Notório Saber, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Me declaro ciente de todas as etapas do processo de avaliação e da documentação

necessária para requerer a aplicação da Resolução 001/2013 do colegiado de

Engenharia Química, desta instituição de ensino superior.

Me declaro ciente dos prazos previstos na resolução para execução do processo.

Assinatura do Aluno


