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RESOLUÇÃO Nº 034, de 01 de dezembro de 2021.

Estabelece a tramitação, definições,
princípios, graus acadêmicos, critérios
e padrões para organização dos
Projetos Pedagógicos de Cursos,
Calendário Acadêmico e horário
institucional no âmbito dos Cursos de
Graduação da UFSJ.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, e considerando o disposto no Decreto nº
10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos
atos normativos inferiores a decreto, o disposto no inciso VIII, do Art. 15 do Estatuto da
UFSJ e a implantação de novo sistema acadêmico bem como o Parecer nº 076, de
01/12/2021, deste mesmo Conselho:

RESOLVE:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Regulamentar a criação, suspensão e extinção bem como
definições, princípios, graus acadêmicos, critérios e padrões para a organização dos
Projetos Pedagógicos, o Calendário Acadêmico e o horário institucional no âmbito dos
Cursos de Graduação da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).

Art. 2º Os cursos de graduação na UFSJ compreendem os seguintes
graus acadêmicos:

I – Bacharelado (BAC): destina-se à formação dos profissionais em
carreiras, regulamentadas ou não, e em campos do saber, conferindo o grau de
Bacharel ou Bacharela;

II – Licenciatura (LIC): destina-se à formação de docentes para atuar na
educação básica, conferindo o grau de Licenciado ou Licenciada.

§ 1º Os cursos de graduação da UFSJ seguem suas Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN), quando existirem, e demais normas e legislação
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vigentes, e possuem um Projeto Pedagógico de Curso (PPC) previamente aprovado
pelo CONEP.

§ 2º Um curso de graduação pode oferecer uma ou mais Linhas de
Formação Específica (Ênfases), entendidas como subestruturas, que se constituem
como opções de formação.

Art. 3º De acordo com a legislação e as normas vigentes, o oferecimento
de um curso de graduação na UFSJ se dá:

I – na modalidade Educação Presencial (EDP), que pressupõe presença
física do discente e do docente às atividades didáticas, desenvolvendo atividades nos
turnos definidos no Título V desta Resolução, que dispõe sobre o horário institucional,
sendo considerado Integral, quando a carga horária oferecida inteira ou, parcialmente,
em mais de um turno (manhã e tarde, manhã e noite ou tarde e noite);

ou
II – na modalidade Educação a Distância (EAD), na qual a mediação nos

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias
de informação e comunicação, com discentes e docentes desenvolvendo atividades
educativas em lugares ou tempos diversos; e

III – de forma contínua, para cursos ofertados sistematicamente,
semestral ou anualmente; ou

IV – de forma específica, para cursos, cuja oferta seja pontual sob
demanda.

§ 1º Os cursos de graduação devem ser estruturados em semestres com
duração de 17 (dezessete) semanas letivas.

§ 2º Nos cursos da modalidade EDP, o município sede é aquele onde,
predominantemente, ocorrem as atividades do curso de graduação.

§ 3º Os encargos didáticos de todas as unidades curriculares do curso
devem ser formalmente assumidos por unidade(s) acadêmica(s), dada a devida
anuência, referendadas por seus respectivos órgãos colegiados ou pelo órgão devido
da Administração Superior, quanto ao atendimento de demanda de docentes para o
suprimento dos encargos didáticos, constando nome, semestre de oferecimento e
carga horária para todas as unidades curriculares obrigatórias e, para as unidades
curriculares optativas, nome e carga horária ou carga horária assumida
semestralmente, cuja distribuição e soma devem corresponder ao previsto no PPC
para o curso.

Art. 4º Os cursos são organizados em regime de progressão linear, em
que os discentes integralizam a formação acadêmica em um único percurso curricular
até a obtenção do diploma.

TÍTULO II
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DA CRIAÇÃO, DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO

Art. 5º O processo de criação de um curso de graduação tem início nas
unidades acadêmicas da UFSJ envolvidas na proposta mediante deliberação favorável
dos respectivos órgãos colegiados.

§ 1º A disponibilização da infraestrutura necessária à implantação e
funcionamento do curso de graduação compete às unidades acadêmicas que irão
suportar o curso proposto.

§ 2º Quando ainda não existir a unidade acadêmica proponente, a
Reitoria, por intermédio da Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEN), pode propor
a criação de curso de graduação, sendo dispensada, nesse caso, a deliberação dos
órgãos colegiados a que se refere o caput deste artigo.

§ 3º O Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da UFSJ deve ser
consultado quando se tratar da criação de curso a ser ofertado na modalidade EAD.

Art. 6º Compete à Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) prestar
assessoramento didático-pedagógico durante a elaboração do projeto de criação do
curso, devendo, ainda, emitir parecer quanto à sua criação.

Art. 7º Cabe ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP) a
análise das propostas de criação de curso, com a definição do turno de funcionamento
e, se for o caso, das ênfases a ele vinculadas, submetendo ao Conselho Universitário
(CONSU) para decisão final sobre a criação da respectiva Coordenadoria.

Parágrafo único. A criação ou extinção de ênfases, habilitação ou turno de
funcionamento em curso de graduação já existente só pode ocorrer por deliberação do
CONEP, ouvidos o colegiado do curso e os órgãos colegiados das unidades
acadêmicas envolvidas.

Art. 8º Um curso, ênfase ou turno pode estar nas seguintes situações:

I – ativo, quando se encontra em funcionamento regular, tendo oferecido
vagas iniciais de ingresso em algum dos últimos 2 (dois) anos;

II – suspenso, quando se acha em processo de desativação, não tendo
disponibilizado vagas iniciais nos 2 (dois) últimos anos, mantendo apenas atividades
acadêmicas que propiciem a conclusão para os discentes ativos nele cadastrados;

III – inativo, quando deixou de oferecer vagas iniciais e não possui
nenhum discente ativo no ano de referência, mas pode ser reativado a qualquer
momento, a critério da Instituição; ou

IV – extinto, quando decidido pelo CONSU e não oferecer novas vagas
para qualquer processo seletivo, não possuir nenhum discente ativo cadastrado e não
será reativado.
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§ 1º A situação relativa ao inciso II deve ser decidida pelo CONE
mediante proposta aprovada pelo colegiado do curso e das unidades acadêmicas
responsáveis pelos encargos didáticos do curso.

§ 2º As situações relativas aos incisos III e IV são decididas pelo CONEP.

§ 3º Aos discentes dos cursos suspensos, devem ser asseguradas as
condições indispensáveis para que possam concluí-lo.

TÍTULO III
DO PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

Art. 9º O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) deve demonstrar,
claramente, como o conjunto de atividades previstas garantirá o perfil desejado de seu
egresso e o desenvolvimento dos conteúdos, competências e habilidades esperadas,
atendendo aos seguintes princípios:

I – Articulação: busca do diálogo multi e interdisciplinar entre os diversos
campos do saber, ensejando a articulação direta com a pós-graduação e com a
extensão e a superação da visão fragmentada do conhecimento;

II – Atualização: abertura de concepção para acolher ajustes
programáticos periódicos, que incorporem avanços do conhecimento, inovações
técnicas e redefinições no campo profissional;

III – Autonomia: favorecimento da competência dos sujeitos para o
aprendizado ativo e para a permanente reflexão sobre teorias, práticas e técnicas do
campo de formação;

IV – Diversificação metodológica: possibilidade de utilização de
tecnologias de informação e comunicação; de oferecimento de unidades curriculares e
atividades a distância em cursos presenciais, respeitadas as normas e a legislação
vigentes; e de realização de visitas técnicas e atividades de campo dentre outras;

V – Formação humanizada: concepção curricular que propicia a formação
humanística e ética, considerando as decorrências socioculturais, políticas, ambientais
e econômicas associadas ao exercício profissional;

VI – Flexibilidade: busca da diminuição da rigidez curricular, evitando-se,
o mais possível, pré-requisitos e correquisitos, e permitindo aos discentes escolherem
parte do seu percurso formativo.

Art. 10. O projeto pedagógico é o planejamento estrutural e funcional de
um curso, dentro do qual são tratados, além de outros aspectos imprescindíveis à sua
realização, os seguintes temas:

I – o contexto, a justificativa, os objetivos e os compromissos éticos e
sociais do curso;

II – o perfil do egresso;
III – as competências e as habilidades a serem desenvolvidas;
IV – a estrutura curricular, destacando os conteúdos curriculares, as

unidades curriculares e a descrição das ações de extensão, das atividades
complementares e, quando couber, do estágio e do trabalho de conclusão de curso.
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V – a metodologia a ser adotada para a execução da proposta;
VI – a infraestrutura e os recursos humanos necessários;
VII – a sistemática da avaliação do ensino-aprendizagem; e
VIII – os mecanismos de avaliação do projeto pedagógico.

§ 1º Na elaboração do projeto pedagógico, devem ser considerados as
Diretrizes Curriculares Nacionais, a legislação vigente aplicável aos cursos de
graduação e os parâmetros definidos nesta Resolução.

§ 2º O PPC deve explicitar como se interrelacionam as dimensões do
ensino, da pesquisa e da extensão ou a troca de saberes entre a Universidade e a
sociedade.

§ 3º A carga horária total e os prazos padrão e máximo para
integralização curricular de cada curso devem observar as seguintes condições:

I – a carga horária total deve respeitar as DCN para o curso ou outra
legislação vigente, respeitando a capacidade de distribuição de encargos didáticos
pelas unidades acadêmicas, mas não deve exceder do valor mínimo definido pela
legislação em 20% (vinte por cento);

II – o prazo padrão para integralização curricular, definido como o período
no qual a estrutura curricular do curso está distribuída, deve respeitar o limite mínimo
para integralização em anos definido na legislação vigente;

III – o prazo máximo para integralização curricular não deve exceder em
mais de 50% (cinquenta por cento) do prazo padrão do curso;

IV – na ausência de DCN com aprovação final pela Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, devem ser indicados, no PPC, pareceres
e diretrizes curriculares, mesmo sem aprovação final, ou DCN de cursos afins, que
possam ser usados como base para o estabelecimento da carga horária total e do
prazo padrão para integralização curricular do curso.

§ 4º A PROEN disponibilizará formulários padronizados em página
eletrônica própria na internet, orientações para confecção de bibliografia nas ementas
das unidades curriculares e todo suporte necessário na construção e reconstrução de
PPC.

Art. 11. O projeto pedagógico é condição indispensável à criação,
estruturação e funcionamento do curso de graduação.

§ 1º A aprovação do projeto pedagógico é realizada em primeira instância
pelo colegiado do curso, com anuência dos encargos didáticos da(s) unidade(s)
acadêmica(s) envolvidas, e, em segunda instância, pelo CONEP.

§ 2º O projeto pedagógico é passível de ajustes, sempre que a dinâmica
da formação proposta pelo curso assim o exigir, devendo o ajuste ser aprovado pelo
colegiado do curso e pela PROEN, que decidirá sobre a necessidade de aprovação
pelo CONEP.
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§ 3º As modificações que alteram apenas a estrutura curricular ou as
unidades curriculares do curso têm instâncias de deliberação e procedimentos próprios
definidos nos artigos 23 ou 32, respectivamente.

CAPÍTULO I
DA MATRIZ CURRICULAR

Art. 12. Cada curso pode ser oferecido em mais de um turno e/ou mais de
uma ênfase ou habilitação, sendo que cada combinação de turno e ênfase constitui
uma matriz curricular distinta.

Seção I
DO TURNO DE FUNCIONAMENTO

Art. 13. Os cursos de graduação presenciais funcionam nos turnos
definidos no Art. 3º desta Resolução conforme previsto no seu projeto pedagógico.

Parágrafo único. Não se aplica a noção de turnos aos cursos oferecidos
na modalidade EAD.

Seção II
DA ÊNFASE E DA HABILITAÇÃO

Art. 14. Ênfase é uma especificação de conteúdo associada a um
determinado curso de graduação, destinada a aprofundar a formação do egresso em
uma subárea específica do conhecimento.

Parágrafo único. Uma ênfase é composta de um conjunto de unidades
curriculares obrigatórias ou optativas, sendo o registro realizado no histórico escolar do
egresso, mas vedado seu registro no diploma.

Art. 15. Caso haja autorização legal, prevista em DCN, o curso poderá
possuir Habilitação, que é uma especificação de conteúdo associada a um
determinado curso de graduação, destinada a fornecer ao egresso uma qualificação
diferenciada dentro do campo de atuação do respectivo curso.

§ 1º Uma habilitação é composta de um conjunto de unidades curriculares
obrigatórias e optativas, sendo obrigatório seu registro no histórico escolar e diploma
do egresso do curso.

§ 2º Só podem ser criadas habilitações nos cursos, cujas diretrizes
curriculares prevejam a possibilidade de existência dessas habilitações.

§ 3º Para fins de registro e funcionamento no sistema de controle
acadêmico, a habilitação será similar à Ênfase.
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Art. 16. Não há limite para a quantidade de ênfases ou habilitações
associadas a um curso de graduação, podendo haver curso sem nenhuma ênfase ou
habilitação associada.

Parágrafo único. É vedada a criação de ênfases em cursos que possuam
habilitações ativas, ou vice-versa.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA CURRICULAR

Art. 17. Uma estrutura curricular de uma matriz curricular de um curso é a
disposição ordenada de unidades curriculares, que concretizam a formação pretendida
pelo projeto pedagógico do curso.

§ 1º A organização da estrutura curricular deve pautar-se pelos princípios
da flexibilização curricular e da minimização da carga horária exigida.

§ 2º Uma matriz curricular pode possuir mais de uma estrutura curricular.

Art. 18. Uma estrutura curricular possui, obrigatoriamente, a carga horária
mínima e as unidades curriculares a serem integralizados pelo discente para o
recebimento do grau correspondente.

Art. 19. A estrutura curricular de um curso deve ser composta por
unidades curriculares oferecidas na mesma modalidade do curso.

§ 1º A estrutura curricular de um curso ofertado na modalidade educação
presencial (EDP) e reconhecido pode prever a integralização de parte da sua carga
horária mínima por meio de atividades ofertadas na modalidade EAD, incluindo-se,
nesse percentual, tanto as unidades curriculares integralmente a distância quanto a
fração da carga horária ministrada a distância nas unidades curriculares ofertadas na
modalidade EAD, nos termos do § 2º, do artigo 36 desta Resolução.

§ 2º Os cursos oferecidos na modalidade educação presencial ainda não
reconhecidos e os cursos oferecidos na modalidade educação a distância não podem
prever a inclusão na estrutura curricular de unidades curriculares oferecidas em
modalidade distinta do curso.

Art. 20. as unidades curriculares, relativas a cada estrutura curricular,
podem ser:

I – obrigatórias: quando o seu cumprimento é indispensável à
integralização curricular;

II – optativas: quando integram a respectiva estrutura curricular, devendo
ser cumpridas pelo discente mediante escolha, a partir de um conjunto de opções, e
totalizando uma carga horária mínima para integralização curricular estabelecida no
projeto pedagógico do curso;
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III – complementares: quando buscam o enriquecimento do processo de
ensino-aprendizagem, promovendo o relacionamento do discente com a ética, a
realidade social, econômica, cultural e profissional, incluindo a formação em extensão,
bem como atividades de iniciação ao ensino e à pesquisa; ou

IV – eletivas: quando não integram a estrutura curricular do curso em que
o discente está vinculado.

Parágrafo único. O curso pode fracionar a carga horária optativa exigida,
estabelecendo grupos de unidades curriculares optativas e determinando o
cumprimento de uma carga horária mínima e, opcionalmente, máxima dentre as
unidades do grupo.

Art. 21. Podem ser incluídas como unidades curriculares complementares:

I – atividade de iniciação à docência;
II – atividade de iniciação à pesquisa;
III – ações de extensão, conforme referido no artigo 29 desta Resolução;
IV – atividade não obrigatória de iniciação profissional, incluindo estágio

não obrigatório e participação em empresa júnior;
V – produção técnica, científica ou artística;
VI – participação em evento ou seminário técnico, científico, artístico e/ou

esportivo; ou
VII – outra atividade estabelecida pelo projeto pedagógico de cada curso.

§ 1º A normatização da contabilização da carga horária complementar é
de competência do colegiado do curso.

§ 2º A carga horária a ser cumprida exclusivamente através de unidades
curriculares complementares em toda estrutura curricular não pode ser inferior a 10%
(dez por cento) ou superior a 20% (vinte por cento) da carga horária total da estrutura
curricular.

§ 3º unidades curriculares do tipo disciplina, módulo ou bloco e atividades
do tipo trabalho de conclusão de curso ou estágio obrigatório não podem ser incluídas
na contabilização da carga horária complementar.

§ 4º O curso pode fracionar a carga horária complementar exigida,
estabelecendo grupos de unidades curriculares complementares e determinando o
cumprimento de uma carga horária mínima e, opcionalmente, máxima dentre as
unidades curriculares do grupo.

§ 5º Não podem ser impostas restrições ao registro da carga horária
complementar cumprida pelo discente em razão da quantidade de horas registradas
mesmo que excedam o limite máximo de horas para esse tipo de unidade curricular,
que podem contribuir para a integralização curricular, caso em que constarão do
histórico como carga horária adicional.
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§ 6º As ações de extensão, previstas no inciso III do caput deste artigo,
devem, obrigatoriamente, fazer parte integrante dos projetos pedagógicos de todos os
cursos de graduação, perfazendo um percentual mínimo de 10% (dez por cento) da
carga horária total do curso.

Art. 22. A estrutura curricular se organiza, de forma sequenciada, em
níveis, que devem ser, preferencialmente, obedecidos pelos discentes para a
integralização curricular, cada um dos quais correspondendo a um período letivo
regular.

Parágrafo único. As unidades curriculares optativas e complementares
não se vinculam a um nível específico da estrutura curricular.

Art. 23. Quaisquer alterações no PPC já aprovadas pelo Colegiado de
Curso necessitam de posterior aprovação pelo CONEP, exceto:

I – alterações em ementas, pré-requisitos, correquisitos, objetivos e
bibliografias de unidades curriculares;

II – criação ou extinção de unidades curriculares optativas ou dentro de
um bloco;

III – adequações relativas às ações de Formação em Extensão, as quais
constarão em regulamento próprio aprovado pelo Colegiado de Curso.

§ 1º Alterações, que modificarem a distribuição dos encargos didáticos
previstos no PPC, devem ter anuência das unidades acadêmicas provedoras de
docentes e/ou de infraestrutura física envolvidas nas alterações quanto às novas
condições de oferta, referendadas pelos seus respectivos órgãos colegiados.

§ 2º Modificações na matriz curricular do curso devem ser acompanhadas
por tabela de equivalências entre a antiga e a nova matrizes.

§ 3º O novo PPC deve, obrigatoriamente, determinar como será a
transição para o novo currículo dos discentes que já se encontram matriculados no
currículo anterior, cujo número de semestres letivos deverá ser determinado pelo
Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturante.

§ 4º Todas as alterações curriculares são registradas no sistema oficial de
registro e controle acadêmico.

CAPÍTULO III
DAS UNIDADES CURRICULARES

Art. 24. As unidades curriculares são as unidades de estruturação
didático-pedagógica, que compõem as estruturas curriculares.

Parágrafo único. As unidades curriculares são vinculados a uma unidade
acadêmica, que é a responsável pelo seu oferecimento.
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Art. 25. A caracterização de uma unidade curricular contém,
obrigatoriamente, código, nome, unidade de vinculação, carga horária, ementa ou
descrição, modalidade de oferta e eventuais pré-requisitos, correquisitos e
equivalências.

§ 1º O código, o nome, a carga horária e a modalidade de oferta são
inalteráveis, exceto por necessidade operacional do sistema oficial de registro e
controle acadêmico ou para alteração apenas da carga horária docente.

§ 2º Carga horária é a quantidade total de horas a serem cumpridas pelo
discente para integralização da unidade curricular.

§ 3º Ementa ou descrição é a descrição sumária do conteúdo a ser
desenvolvido ou das atividades a serem executadas na unidade curricular.

§ 4ª A modalidade indica se a unidade é oferecida de forma presencial ou
a distância.

Art. 26. As unidades curriculares são dos seguintes tipos:

I – disciplinas;
II – módulos;
III – blocos; ou
IV – atividades acadêmicas

Art. 27. Cada unidade curricular do tipo disciplina, módulo ou bloco deve
ser detalhada por um programa que contenha:

I – caracterização, conforme definido no artigo 25;
II – objetivos; e
III – conteúdo.

§ 1º O programa da unidade curricular deve ser implantado pela unidade
acadêmica no sistema oficial de registro e controle acadêmico, após aprovação pela
unidade, bem como todas as modificações posteriores.

§ 2º A aprovação de um novo programa ou de modificações do programa
anterior não elimina o registro dos programas precedentes, mantendo-se todos eles no
sistema oficial de registro e controle acadêmico com a informação dos respectivos
períodos letivos de vigência.

Art. 28. Para as unidades curriculares nas quais há formação de turmas,
cada turma deve ser detalhada por um plano de ensino que contenha:

I – metodologia;
II – procedimentos de avaliação da aprendizagem;
III – referências; e
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IV – cronograma das aulas e avaliações.

Art. 29. A formação em extensão e sua curricularização possuem
regulamentação em resolução própria.

Art. 30. O sistema de registro acadêmico das ações de extensão e da
carga horária complementar cumpridas pelo discente deve permitir o registro individual
de cada ação realizada, após validação pela coordenadoria de curso, associando-a a
um dos grupos definidos nos incisos I a VII do artigo 21 ou a outros grupos que sejam
acrescentados, com a possibilidade de emissão de documento comprobatório, que
descreva as atividades complementares realizadas.

Seção I
DAS RELAÇÕES ENTRE UNIDADES CURRICULARES

Art. 31. Uma unidade curricular é pré-requisito de outra quando o
conteúdo ou as atividades da primeira são indispensáveis para o aprendizado do
conteúdo ou para a execução das atividades da segunda.

§ 1º A matrícula na segunda unidade curricular é condicionada à
aprovação na primeira, excetuando-se as situações de quebra de pré-requisitos
autorizadas pelas coordenadorias de curso.

§ 2º A segunda unidade curricular só pode ser incluída em uma estrutura
curricular se a primeira também estiver incluída em um nível anterior da mesma
estrutura curricular.

Art. 32. Uma unidade curricular é correquisito de outra quando o conteúdo
ou as atividades da segunda complementam as da primeira.

§ 1º A matrícula na segunda unidade curricular é condicionada à
implantação da matrícula no primeira.

§ 2º A exclusão da matrícula ou trancamento da primeira unidade
curricular implica a exclusão ou trancamento da segunda.

§ 3º A segunda unidade curricular só pode ser incluída em uma estrutura
curricular se a primeira também estiver incluída em um nível anterior ou igual da
mesma estrutura curricular.

Seção II
DAS DISCIPLINAS

Art. 33. Disciplina é um instrumento de ensino-aprendizagem, que envolve
um conjunto sistematizado de conhecimentos a serem ministrados por um ou mais
docentes, sob a forma de aulas, com uma carga horária semanal e semestral
predeterminada, em um período letivo.
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§ 1º Só podem ser cadastradas como disciplinas presenciais as unidades
curriculares em que sejam oferecidas aulas semanais em horário fixo ao longo de todo
o período letivo e em local predeterminado, com presença obrigatória do docente e dos
discentes às aulas, não sendo permitido o cadastramento como disciplinas de unidades,
tais como estágios, trabalhos de conclusão de curso e outras unidades curriculares,
que fogem ao modelo tradicional de disciplinas.

§ 2º As disciplinas ofertadas na modalidade EAD seguem a mesma
caracterização das disciplinas ofertadas na modalidade EDP, exceto quanto às
exigências de horário fixo e de presença obrigatória do docente e dos discentes às
aulas.

Art. 34. A criação de uma disciplina é proposta a uma unidade acadêmica
por solicitação do colegiado de curso.

Parágrafo único. É facultada à unidade acadêmica a proposição de
criação de disciplina, independentemente de solicitação de qualquer colegiado de
curso, sendo que, nesse caso, a sua incorporação a uma estrutura curricular depende
da aprovação pelo respectivo colegiado de curso.

Art. 35. A disciplina fica vinculada à unidade acadêmica, que aprovou a
sua criação.

Art. 36. A carga horária da disciplina, que corresponde ao tempo total de
ensino ministrado aos discentes, é sempre múltipla de 15 (quinze) horas.

§ 1º Para cumprimento da carga horária total nas disciplinas, observado o
disposto no artigo 63, o desenvolvimento da disciplina deve ser compatível com o total
de semanas previsto nos períodos letivos regulares.

§ 2º A carga horária das disciplinas é detalhada em carga horária
presencial e a distância, e em carga horária teórica e prática, devendo ser observados
os limites legais de atividades ofertadas na modalidade educação a distância em
cursos oferecidos na modalidade educação presencial.

Seção III
DOS MÓDULOS

Art. 37. Módulo é a unidade curricular que possui caracterização análoga
à de disciplina com as seguintes ressalvas:

I – não requer carga horária semanal determinada;
II – pode formar turmas, cuja duração não coincida integralmente com a

do período letivo vigente, desde que não ultrapasse a data de término do período
prevista no Calendário Acadêmico.
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§ 1º Só podem ser cadastradas como módulos presenciais as unidades
curriculares em que sejam oferecidas aulas com presença obrigatória do docente e dos
discentes, não sendo permitido o cadastramento como módulos de unidades
curriculares em que a carga horária integralizada pelo discente e a quantidade de
horas de aula ministradas pelo docente ou docentes sejam distintas.

§ 2º Os módulos a distância seguem a mesma caracterização dos
módulos presenciais, exceto quanto à exigência de presença obrigatória do docente e
dos discentes às aulas.

§ 3º Aplicam-se aos módulos, no que couber, todas as disposições
relativas a disciplinas, inclusive o disposto no § 2º do artigo 36.

Seção IV
DOS BLOCOS

Art. 38. O bloco é composto de subunidades articuladas, que funcionam,
no que couber, com características de disciplinas ou módulos.

Art. 39. O bloco é caracterizado, como as demais unidades curriculares,
com alguns elementos adicionais, que caracterizam as subunidades.

§ 1º As subunidades se caracterizam por nome, carga horária e ementa,
de livre definição, por um código derivado do código do bloco e pelas demais
características, que serão idênticas às definidas para o bloco.

§ 2º A carga horária do bloco é a soma das cargas horárias das
subunidades e sua descrição engloba as ementas das subunidades.

Art. 40. Aplicam-se aos blocos e suas subunidades, no que couber, todas
as disposições desta Resolução relativas a disciplinas ou módulos.

Seção V
DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS

Art. 41. As atividades acadêmicas são aquelas que, em articulação com
as demais unidades curriculares, integram a formação do discente conforme previsto
no projeto pedagógico do curso.

Parágrafo único. As atividades acadêmicas diferem das disciplinas,
módulos e blocos por não serem utilizadas aulas como o instrumento principal de
ensino-aprendizagem.

Art. 42. A competência para a proposição de criação de uma atividade
acadêmica é da unidade acadêmica ou da coordenadoria do curso.

§ 1º Atividades acadêmicas que correspondem a projetos ou ações
institucionais também podem ser propostas pelas Pró-reitorias da Universidade.
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§ 2º A atividade acadêmica fica vinculada ao órgão que a criou.

.
Art. 43. A atividade acadêmica é caracterizada como as demais unidades

curriculares, observando as suas especificidades.

§ 1º A descrição compreende as ações previstas a serem desenvolvidas
pelo discente, podendo ser dimensionadas de modo a oferecer várias formas de agir
para o seu cumprimento, conforme normatização do órgão que a criou.

§ 2º A carga horária é detalhada em carga horária discente, que é o
número de horas que são é adicionado ao processo de integralização curricular do
discente após o cumprimento da atividade, e docente, que representa o total de horas
de trabalho do docente.

§ 3º Para as atividades que envolvem extensão, deve ser registrada a
quantidade de horas correspondentes dentro da carga horária total da atividade
conforme previsto na Resolução, que regulamenta a Formação em Extensão referida
no art. 29 desta Resolução.

Art. 44. Quanto à forma da participação dos discentes e docentes, as
atividades acadêmicas podem ser de três tipos:

I – atividade autônoma;
II – atividade de orientação individual; ou
III – atividade coletiva.

Art. 45. Quanto à função que desempenham na estrutura curricular, as
atividades acadêmicas podem ter as seguintes naturezas:

I – estágio supervisionado;
II – trabalho de conclusão de curso; ou
III – atividade integradora de formação.

Subseção I
DAS ATIVIDADES AUTÔNOMAS

Art. 46. As atividades autônomas são as atividades acadêmicas que o
discente desempenha a partir de seu interesse individual e que o projeto pedagógico
ou o colegiado do curso avalie, que contribuem para a formação e que podem ser
incluídas no processo de integralização curricular.

§ 1º As atividades autônomas incluem cursos, participações em eventos e
produção científica ou artística além de outras atividades, que se enquadrem nas
condições previstas no caput deste artigo.
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§ 2º Também, podem ser cadastradas como atividades autônomas
aquelas nas quais, apesar de haver a participação ou orientação de docentes, o
esforço docente já é computado por outros meios no sistema de registro e controle.

§ 3º As atividades autônomas não possuem carga horária docente
associada e não permitem a previsão de aulas nem a formação de turmas na sua
execução

Subseção II
DAS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL

Art. 47. As atividades de orientação individual são as atividades
acadêmicas que o discente desempenha individualmente sob a orientação de um
docente da UFSJ e que, no entendimento do projeto pedagógico do curso, são
obrigatórias ou contribuem para sua formação e devem ser registradas no histórico
escolar.

§ 1º São caracterizadas como atividades de orientação individual o
estágio supervisionado orientado de forma individual e o trabalho de conclusão de
curso além de outras atividades acadêmicas, que se enquadrem nas condições
previstas no caput deste artigo.

§ 2º As atividades de orientação individual têm cargas horárias discente e
docente definidas, sendo a primeira superior à segunda, conforme definição do
colegiado de curso.

§ 3º Não podem ser previstas aulas nem formadas turmas nas atividades
de orientação individual.

Subseção III
DAS ATIVIDADES COLETIVAS

Art. 48. As atividades coletivas são aquelas previstas no projeto
pedagógico do curso em que um grupo de discentes cumpre as atividades previstas
para aquela unidade curricular sob a condução de um ou mais docentes da UFSJ.

§ 1º São caracterizados como atividades coletivas o estágio
supervisionado orientado de forma coletiva e as atividades integradoras envolvendo
grupos de discentes além de outras atividades acadêmicas que se enquadrem nas
condições previstas no caput deste artigo.

§ 2º São formadas turmas para cumprimento das atividades coletivas.

Art. 49. As atividades coletivas têm forma da participação dos discentes e
docentes intermediária entre as unidades curriculares baseadas em aulas (disciplinas,
módulos e blocos) e os demais tipos de atividade, sendo possível a previsão de aulas
em parte do tempo.
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§ 1º Na caracterização da atividade coletiva, a carga horária total da
unidade curricular, que corresponde à carga horária discente, é explicitamente dividida
entre o número de horas que são ministradas sob a forma de aulas, que pode ser igual
a zero, e as horas que não são ministradas sob a forma de aulas.

§ 2º A carga horária docente será igual à carga horária discente na parte
que é ministrada sob a forma de aulas e inferior à discente no restante das horas.

Art. 50. Aplicam-se às turmas das atividades coletivas que preveem aulas
os mesmos procedimentos e normas previstos para as unidades curriculares do tipo
módulo, considerando-se apenas a parte da carga horária da atividade, que é prevista
sob a forma de aulas como sendo a carga horária do módulo.

Parágrafo único. As turmas das atividades coletivas que não preveem
aulas não terão horário definido.

Subseção IV
DO ESTÁGIO

Art. 51. Estágio é uma atividade acadêmica, definido como o ato
educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à
preparação de educando para o trabalho profissional, possuindo regulamentação em
resolução própria.

Art. 52. Do ponto de vista dos registros acadêmicos, o estágio é
caracterizado como uma atividade acadêmica de um dos seguintes tipos de acordo
com sua natureza:

I – atividade de orientação individual, quando cada discente dispõe do seu
próprio orientador e executa o estágio de forma individual e semiautônoma.

II – atividade coletiva, quando o docente orienta coletivamente um grupo
de discentes em atividades de preparação ou prática para o exercício profissional.

Art. 53. O estágio curricular deve ser registrado no histórico escolar do
discente, explicitamente ou como opção apenas para o caso do estágio curricular não
obrigatório, como integrante das unidades curriculares, que cumprem a carga horária
complementar.

Art. 54. O estágio caracterizado como atividade coletiva é registrado no
sistema oficial de registro e controle acadêmico como uma turma da unidade curricular
correspondente.

§ 1º O docente da turma desempenha a função de orientador de estágio.

§ 2º A descrição da unidade curricular e o plano de ensino da turma
cumprem o papel de plano de atividades do estagiário.
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§ 3º Os relatórios de estágio servem como base para avaliação do
aprendizado na turma.

Art. 55. O estágio caracterizado como atividade de orientação individual é
registrado pela coordenadoria do curso no período letivo regular de sua conclusão.

Parágrafo único. Estágios com duração superior a um semestre podem
ser registrados em mais de um período letivo, através de unidades curriculares
distintas criadas para este fim, utilizando os relatórios parciais como mecanismos de
avaliação nos períodos letivos intermediários.

Art. 56. O estágio não obrigatório a ser registrado apenas como integrante
das unidades curriculares que cumprem a carga horária complementar e segue os
procedimentos de registro definidos para essas unidades curriculares no sistema oficial
de registro e controle acadêmico.

Subseção V
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 57. O trabalho de conclusão de curso corresponde a uma produção
acadêmica, que sintetiza os conhecimentos e habilidades construídos durante o curso
de graduação e tem sua regulamentação feita em cada colegiado de curso.

Art. 58. O trabalho de conclusão de curso deve ser desenvolvido
individualmente, sob a orientação de um docente designado para esse fim, sendo
possível a participação de um coorientador.

Parágrafo único. O trabalho de conclusão de curso é, necessariamente,
caracterizado como atividade de orientação individual.

Art. 59. É facultada aos cursos, na elaboração dos projetos pedagógicos,
a previsão de contabilização de carga horária discente e docente para o trabalho de
conclusão de curso conforme PPC do curso.

Subseção VI
DAS ATIVIDADES INTEGRADORAS DE FORMAÇÃO

Art. 60. As atividades integradoras de formação são aquelas previstas no
projeto pedagógico do curso como unidades curriculares obrigatórias, optativas ou
complementares e que não se enquadram como disciplinas, módulos ou blocos nem
têm a natureza de estágio ou trabalho de conclusão de curso.

Parágrafo único. As atividades listadas no artigo 21 desta Resolução
devem ser registradas como atividades integradoras de formação.

TÍTULO IV
DO CALENDÁRIO ACADÊMICO E DO PERÍODO LETIVO
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Art. 61. Os períodos letivos são definidos no Calendário Acadêmico,
incluindo as datas e prazos que regem o funcionamento acadêmico dos cursos de
graduação nos períodos letivos do ano seguinte.

§ 1º O Calendário Acadêmico é aprovado anualmente, até a 10ª (décima)
semana do segundo período letivo regular, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CONEP).

§ 2º O Calendário Acadêmico deve garantir o mínimo de 200 (duzentos)
dias letivos no ano.

Art. 62. Os cursos de graduação se desenvolvem anualmente em dois
períodos letivos semestrais regulares definidos no Calendário Acadêmico.

Parágrafo único. O período letivo regular tem duração de 17 (dezessete)
semanas.

Art. 63. O Calendário Acadêmico reservará, entre períodos regulares,
espaço para períodos letivos especiais de férias, nos quais a oferta de unidades
curriculares é optativa para cursos e unidades acadêmicas.

§ 1º Quaisquer unidades curriculares podem ser ofertadas ou realizadas
em período letivo especial de férias.

§ 2º O período letivo especial de férias deve ter uma duração mínima de 3
(três) semanas.

§ 3º Em situações excepcionais, os períodos letivos especiais podem ser
suprimidos, devendo-se garantir o mínimo de 15 (quinze) dias entre os períodos letivos
regulares.

§ 4º Para anos letivos que possuem a necessidade de reposição de aulas,
as atividades de reposição devem ser ministradas, preferencialmente, em períodos
letivos especiais de férias.

TÍTULO V
DO HORÁRIO INSTITUCIONAL

Art. 64. O tempo de duração da hora-aula dos Cursos de Graduação da
UFSJ é de 55 (cinquenta e cinco) minutos.

Art. 65. Os horários de aula dos Cursos de Graduação da UFSJ são:

I – Turno matutino:
a) primeiro horário – de 07h05 às 08h;
b) segundo horário – de 08h às 08h55;
c) terceiro horário – de 08h55 às 09h50;
d) quarto horário – de 10h00 às 10h55;
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e) quinto horário – de 10h55 às 11h50;
f) sexto horário – de 11h50 às 12h45.

II – Turno vespertino:
a) primeiro horário – de 13h15 às 14h10;
b) segundo horário – de 14h10 às 15h05;
c) terceiro horário – de 15h15 às 16h10;
d) quarto horário – de 16h10 às 17h05;
e) quinto horário – de 17h05 às 18h;
f) sexto horário – de 18h às 18h55.

III – Turno noturno:
a) primeiro horário – de 19h às 19h55;
b) segundo horário – de 19h55 às 20h50;
c) terceiro horário – de 21h às 21h55;
d) quarto horário – de 21h55 às 22h50.

Parágrafo único. Os cursos de graduação, que ofertam unidades
curriculares obrigatórias do tipo disciplina, módulo ou bloco, de forma regular, em mais
de um turno, são considerados cursos oferecidos em turno integral.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 66. Os prazos para submissão de propostas de reformulação dos
projetos pedagógicos dos cursos de graduação não adequados às normas e à
legislação vigentes são definidos, periodicamente, pela PROEN e aprovados pelo
CONEP.

Parágrafo único. Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação
adequados a esta Resolução devem ser aprovados pelo CONEP até o dia 18 de
dezembro de 2022.

Art. 67. Os casos não previstos nesta Resolução são resolvidos pelo
CONEP.

Art. 68. Revogam-se as Resoluções CONEP nº 2, de 30 de abril de 1997,
nº 27, de 30 de setembro de 2009, nº 22, de 31 de julho de 2013, e nº 7, de 7 de abril
de 2021.

Art. 69. Esta Resolução entra em vigor em 13 de dezembro de 2021,
exceto o parágrafo único do artigo 62, que passará a vigorar a partir do 1º semestre
letivo regular de 2023.
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São João del-Rei, 01 de dezembro de 2021.

Prof. MARCELO PEREIRA DE ANDRADE

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Publicada no BIN nº 273 em 03/12/2021
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RESOLUÇÃO Nº 035, de 15 de dezembro de 2021.

Regulamenta os processos seletivos de
admissão aos cursos de graduação da
UFSJ e formas de alteração no vínculo.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, e considerando o disposto no Artigo 81 do Regimento Geral da UFSJ, na
Resolução CONSU nº 022, de 22 de novembro de 2021, no Decreto nº 10.139, de 28 de
novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores
a decreto, o alinhamento do arcabouço conceitual da UFSJ com aquele utilizado pelo
INEP/MEC bem como o Parecer nº 077, de 15/12/2021, deste mesmo Conselho:

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica estabelecido que a admissão no ensino de graduação da UFSJ se dá por
meio de formas regulares de ingresso, regulamentadas por esta Resolução, e por formas
especiais de ingresso, normatizadas por resolução específica.

§ 1º Consideram-se formas regulares de ingresso as que estabelecem vínculo com
curso de graduação.

§ 2º Consideram-se formas especiais de ingresso as que não estabelecem vínculos
com cursos de graduação, sendo permitida unicamente a matrícula em componentes
curriculares isolados de cursos de graduação.

Art. 2º São formas de ingresso regulares em curso de graduação da UFSJ:

I – processo seletivo por classificação em sistema de seleção unificado para ingresso no
ensino superior estabelecido pelo Ministério da Educação;
II – processo seletivo especial;
III – transferência ex officio;
IV – processo seletivo de reocupação de vagas residuais; e
V – outras formas de ingresso definidas mediante convênio ou determinadas por lei.

§ 1º São processos seletivos no qual ocorrem reocupação de vagas residuais:

I – alteração de vínculo;
II – reopção;
III – reingresso de graduado em outro curso de mesma nomenclatura, mas de grau acadêmico
distinto, ou de graduado em curso interdisciplinar da UFSJ;
IV – transferência voluntária;
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V – reingresso de graduado em outro curso, que não seja do tipo descrito no inciso III deste
parágrafo; e
VI – reintegração.

§ 2º As possibilidades de alteração de vínculo de discente regularmente matriculado em
um curso de graduação da UFSJ são permutas de sede, turno, polo ou modalidade.

CAPÍTULO II
DA OFERTA DE VAGAS

Art. 3º O número de vagas iniciais e a periodicidade de entrada em cada turno de cada
curso de graduação são os previstos pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

Parágrafo único. Em cursos ofertados por edital específico, com duração definida, o
número de vagas iniciais é definido pelo colegiado do curso, respeitando-se o limite máximo
definido no caput deste artigo.

Art. 4º O número total de vagas de cada curso/turno é o produto do número de vagas
regulares oferecidas anualmente pelo prazo padrão de integralização do curso em anos.

Art. 5º O número de vagas residuais do curso/turno é a diferença entre o número de
vagas total do curso/turno e o número total de discentes matriculados, excluídos os discentes
integrantes de convênios internacionais e os discentes ingressantes por transferência ex officio,
até o máximo de 50% (cinquenta por cento) do número de vagas iniciais.

§ 1º Não geram vagas residuais as exclusões de discentes no primeiro período do curso
para os quais tenha sido possível preencher a vaga com suplente do processo seletivo.

§ 2º Em cursos ofertados por edital específico, com duração definida, o número de
vagas residuais é definido pelo colegiado do curso, respeitando-se o limite máximo definido no
caput deste artigo.

Art. 6º É atribuição da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON)
divulgar, semestralmente, o número de vagas residuais de cada turno de cada curso de
graduação da UFSJ em até 4 (quatro) semanas após o início do semestre letivo conforme
previsto no Calendário Acadêmico.

CAPÍTULO III
DAS FORMAS REGULARES DE INGRESSO EM CURSO DE GRADUAÇÃO

Seção I
DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADO

Art. 7º A UFSJ adota como forma principal de ingresso às vagas iniciais nos seus
cursos de graduação o sistema de seleção estabelecido pelo Ministério da Educação para esse
fim.

Art. 8º O processo seletivo do sistema de seleção unificado ocorre segundo edital
próprio, respeitando-se os seguintes requisitos:
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I – a Nota Final do candidato será o somatório das notas obtidas nas provas objetivas e na
prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ponderadas por pesos,
conforme indicação do colegiado do respectivo curso;

II – a nota mínima para aprovação deve corresponder a 25% (vinte e cinco por cento) da
pontuação máxima em cada uma das provas objetivas e na prova de redação.

§ 1º Qualquer modificação nos pesos deve ser aprovada pelo CONEP.

§ 2º Para submissão à apreciação do CONEP, a proposta de modificação deve ser
aprovada previamente pelo colegiado do curso e encaminhada à PROEN pela coordenadoria
com pelo menos um semestre letivo completo de antecedência em relação ao semestre de
admissão de interesse.

Art. 9º Não havendo a realização das provas do ENEM no ano anterior ou na
impossibilidade de seleção pelo sistema de seleção estabelecido pelo Ministério da Educação,
os procedimentos para seleção e admissão desse processo seletivo são deliberados pelo
CONEP.

Art. 10. Os candidatos são classificados em ordem decrescente de Nota Final e
convocados para matrícula segundo a disponibilidade de vagas oferecidas.

Parágrafo único. Caso todas as vagas oferecidas não sejam preenchidas no prazo
regular, serão realizadas chamadas subsequentes a cada semana, respeitando-se o prazo de
até 20% (vinte por cento) do número de dias do período letivo, conforme previsto no
Calendário Acadêmico.

Art. 11. A matrícula do discente ingressante pelo processo seletivo do sistema de
seleção unificado em componentes curriculares é realizada pela DICON no momento da
matrícula inicial (cadastramento).

Seção II
DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL

Art. 12. Os processos seletivos especiais são reservados para o ingresso de discentes
em cursos de graduação em que se verifique a necessidade de a Instituição adotar critérios
especiais de seleção.

Art. 13. Os critérios de seleção são definidos em edital próprio, aprovado pelo colegiado
do curso de interesse, garantindo-se que, caso haja pontuação para classificação, a nota
mínima para aprovação corresponda a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima do
processo.

Art. 14. O Processo Seletivo Especial poderá ser aplicado ao total ou a uma parcela do
número de vagas iniciais determinado no Projeto Pedagógico.

Parágrafo único. A periodicidade de oferta é definida no PPC do respectivo curso.

Art. 15. O Processo Seletivo Especial poderá aproveitar parcial ou integralmente as
notas obtidas pelo candidato no ENEM.
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Art. 16. Para cursos com demandas específicas de conhecimento prévio, podem ser
realizadas Provas de Habilidades Específicas desde que previstas no PPC ou aprovadas
posteriormente pelo CONEP.

§ 1º As Provas de Habilidades Específicas serão de caráter unicamente eliminatório e o
aproveitamento mínimo deve ser de 50% (cinquenta por cento).

§ 2º Qualquer modificação nos critérios de pontuação e nas condições para realização
das Provas de Habilidades Específicas deve ser aprovada pelo CONEP.

§ 3º Para submissão à análise do CONEP, a proposta deve ser aprovada previamente
pelo colegiado do curso e encaminhada à PROEN pela coordenadoria com pelo menos um
semestre letivo completo de antecedência em relação ao semestre de admissão de interesse.

Seção III
DA TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO

Art. 17. A transferência ex officio é o ato que, por determinação legal, promove a
transferência, para a UFSJ, do vínculo que o discente de curso de graduação mantém com a
instituição de origem, nacional ou estrangeira, independentemente da existência de vaga e de
prazos regulamentares para solicitação.

§ 1º Define-se por instituição de origem aquela à qual o discente se encontra vinculado
por ocasião da solicitação.

§ 2º Pode ser concedida transferência ex officio a um discente vinculado a um curso de
um município sede para curso em outro município sede, ambos da UFSJ, desde que sejam
preenchidos os mesmos requisitos exigidos para transferência ex officio entre instituições
distintas.

§ 3º Quando a transferência ex officio é concedida após o prazo limite para que os
componentes curriculares possam ser cursados com êxito, o vínculo se inicia no período letivo
seguinte.

Art. 18. A transferência compulsória se dá do curso ao qual o discente se encontra
vinculado para curso idêntico na UFSJ.

§ 1º Na existência de mais de um turno ou modalidade para o mesmo curso, é facultada
ao interessado a escolha.

§ 2º Na inexistência de curso idêntico, é facultada ao candidato a escolha do curso de
destino, respeitando-se as afinidades definidas pelos colegiados de curso.

Art. 19. Os candidatos provenientes de instituições estrangeiras devem comprovar,
quando da solicitação da transferência compulsória, as exigências legais quanto:

I – à revalidação da comprovação de conclusão do ensino médio ou equivalente, quando for o
caso;
II – ao reconhecimento, pela representação brasileira com sede no país onde funciona o
estabelecimento de ensino que a expediu, da documentação relativa ao ensino superior; e
III – à tradução oficial de toda a documentação apresentada.
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Art. 20. A transferência ex officio é concedida quando atendidos os seguintes requisitos:

I – tratar-se de comprovada transferência ou remoção ex officio, de caráter compulsório e não
por solicitação ou escolha do interessado, de servidor público federal ou militar das Forças
Armadas, acarretando mudança de residência da região onde tinha o vínculo atual com o curso
de graduação para a área de atuação da UFSJ;
II – o acesso inicial ao ensino superior tiver ocorrido mediante processo seletivo reconhecido
como válido pela legislação federal vigente;
III – a transferência ou remoção ex officio de que trata o inciso I tiver ocorrido após o ingresso
do discente na instituição de origem;
IV – o interessado na transferência não estiver se deslocando para assumir cargo público em
razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança;
V – o curso do requerente na instituição de origem for legalmente reconhecido ou autorizado; e
VI – a instituição inicial do requerente for pública.

§ 1º Entende-se por servidor público federal o ocupante de cargo da administração
direta, autarquia ou fundação, criada e mantida pelo poder público federal.

§ 2º Para efeito deste Regulamento, a área de atuação da UFSJ inclui as localidades
situadas a uma distância de, no máximo, 100 (cem) km da sede do campus onde é oferecido o
curso para o qual a transferência é solicitada.

§ 3º Para a finalidade de julgamento sobre o caráter público da instituição inicial, será
considerada a instituição na qual o requerente foi primeiramente admitido através de processo
seletivo.

Art. 21. O benefício do artigo 20 é extensivo a dependente de servidor público federal
ou militar das Forças Armadas que for discente universitário e que viver em sua companhia na
data da transferência ou remoção ex officio nos termos do referido artigo.

Parágrafo único. Entende-se por dependente do servidor:
I – o cônjuge ou companheiro em união estável;
II – os filhos, com idade até 24 (vinte e quatro) anos; ou
III – os tutelados e curatelados, com idade até 24 (vinte e quatro) anos.

Art. 22. O requerimento para transferência compulsória, a ser julgado pela PROEN,
deve ser instruído com:

I – histórico escolar do interessado;
II – documento comprobatório do vínculo ativo com a instituição de origem;
III – documento comprobatório do ingresso no ensino superior na instituição inicial do curso
objeto da transferência mediante processo seletivo reconhecido como válido pela legislação
federal vigente;
IV – documento comprobatório do reconhecimento ou autorização legal do curso do requerente
na instituição de origem;
V – documento comprobatório da transferência ou remoção ex officio e em caráter
comprovadamente compulsório;
VI – declaração do órgão receptor comprovando que o servidor assumiu suas atividades; e
VII – comprovante de dependência, quando for o caso.

Art. 23. Compete à DICON coordenar a tramitação, entre as instituições de ensino
superior, da documentação pertinente à transferência ex officio, de acordo com a legislação
vigente.
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Seção IV
DA REOCUPAÇÃO DE VAGAS

Art. 24. A reocupação é a forma de ingresso para preenchimento de vagas residuais
mediante aprovação em processo seletivo.

§ 1º As vagas residuais, definidas como aquelas oriundas dos cancelamentos de
vínculo dos discentes, exceto por decurso de prazo máximo, são preenchidas por processo
seletivo de reocupação de vagas.

§ 2º As vagas residuais são apuradas pela DICON por matriz curricular e não podem
ultrapassar 50% (cinquenta por cento) das vagas ofertadas para a forma principal de ingresso,
considerando-se a mesma matriz curricular.

§ 3º Não geram vagas residuais as exclusões de discentes no primeiro período do curso
para os quais tenha sido possível convocar suplente do processo seletivo.

Art. 25. O candidato à reocupação de vagas deve atender a uma das seguintes
condições:

I – possuir vínculo ativo com curso de graduação, legalmente autorizado ou reconhecido, em
instituição nacional de ensino superior;
II – ser ex-discente de curso de graduação da UFSJ ou de outra instituição de ensino superior
credenciada pelo MEC.
III – ser portador de diploma de curso de graduação legalmente reconhecido.

§ 1º Os discentes com vínculo ativo com a UFSJ não podem concorrer no processo
seletivo de reocupação de vagas para o mesmo curso ao qual estão vinculados.

§ 2º Os portadores de diploma de curso de graduação não podem concorrer no
processo seletivo de reocupação de vagas para o mesmo curso que já concluíram.

§ 3º Os editais de reocupação de vagas poderão estabelecer outras exigências e
condições específicas para vagas de todos os cursos ou para vagas de cursos específicos.

Art. 26. A ordem de prioridade para a reocupação de vagas residuais é:

I – alteração de vínculo;
II – reopção;
III – reingresso de graduado em outro curso de mesma nomenclatura, mas de grau acadêmico
distinto, ou graduado em curso interdisciplinar da UFSJ;
IV – transferência voluntária;
V – reingresso de graduado em outro curso, que não seja do tipo descrito no inciso III deste
parágrafo; e
VI – reintegração.

Art. 27. Em todos os processos seletivos em que for necessário, as áreas afins são
definidas pelos colegiados de curso, considerando obrigatoriamente pelo menos o próprio
curso como seu afim bem como os cursos com a mesma nomenclatura e grau acadêmico
distinto, caso existirem.

§ 1º A definição de áreas afins é única para cada curso e qualquer modificação deve ser
aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP).
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§ 2º Para submissão à apreciação do CONEP, a proposta de modificação deve ser
aprovada previamente pelo colegiado do curso e encaminhada à Pró-reitoria de Ensino de
Graduação (PROEN) pela coordenadoria com pelo menos um semestre letivo completo de
antecedência em relação ao semestre de admissão de interesse.

Art. 28. Todos os processos seletivos para reocupação de vagas residuais ocorrem
semestralmente.

Parágrafo único. Os processos seletivos podem ser realizados em um ou mais editais,
sendo que o primeiro edital deve ser lançado em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação do
número das respectivas vagas.

Art. 29. A efetivação da matrícula inicial (cadastramento) ou a alteração de vínculo dos
aprovados nos processos seletivos para reocupação de vagas ocorre até o início da Inscrição
Periódica para o semestre letivo seguinte à realização do processo seletivo.

Parágrafo único. A primeira matrícula em componentes curriculares do discente
ingressante é realizada na Inscrição Periódica, observando-se o período estabelecido no
Calendário Acadêmico.

Subseção I
DA ALTERAÇÃO DE VÍNCULO

Art. 30. Alteração de vínculo é a forma de ingresso que permite ao discente regular da
UFSJ a mudança de turno ou polo do mesmo curso, ou a mudança de curso para outro de
mesma nomenclatura, mas de modalidade ou Campus diferente.

Art. 31. A alteração de vínculo só pode ser concedida uma única vez e se o interessado
atender às seguintes condições:

I – ter integralizado, na estrutura curricular a que esteja vinculado, pelo menos 15% (quinze por
cento) da carga horária mínima; e
II – possuir vínculo ativo há mais de 2 (dois) períodos letivos regulares sem incluir períodos
suspensos ou aqueles em que o interessado não integralizou nenhuma carga horária.

Art. 32. A classificação para preenchimento das vagas disponíveis para alteração de
vínculo segue a ordem decrescente da Média de Conclusão (MC) dos candidatos.

Parágrafo único. Em caso de empate na classificação, terá prioridade o candidato que
comprove a menor renda familiar.

Subseção II
DA REOPÇÃO

Art. 33. Reopção é a forma de ingresso que permite ao discente regular da UFSJ a
mudança do curso de graduação a que está vinculado para outro curso de graduação oferecido
pela UFSJ desde que aprovado em processo seletivo próprio.

Art. 34. A reopção só pode ser concedida uma única vez e se o interessado atende às
seguintes condições:
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I – ter integralizado, na estrutura curricular a que esteja vinculado, pelo menos 15% (quinze por
cento) da carga horária mínima; e
II – possuir vínculo ativo há mais de 2 (dois) períodos letivos regulares sem incluir períodos
suspensos ou aqueles em que o interessado não integralizou nenhuma carga horária.

Art. 35. A classificação para preenchimento das vagas disponíveis para reopção segue
a ordem decrescente da Média de Conclusão Normalizada (MCN) dos candidatos.

Parágrafo único. Em caso de empate na classificação, terá prioridade o candidato que
comprove a menor renda familiar.

Subseção III
DO REINGRESSO DE GRADUADO EM OUTRO CURSO DE MESMA NOMENCLATURA,

MAS DE GRAU ACADÊMICO DISTINTO, OU GRADUADO EM CURSO INTERDISCIPLINAR
DA UFSJ

Art. 36. O reingresso de graduado em outro curso de mesma nomenclatura, mas de
grau acadêmico distinto, ou de graduado em curso interdisciplinar da UFSJ em curso de área
afim é concedido mediante realização de processo seletivo próprio.

Art. 37. Discentes concluintes podem solicitar reingresso, desde que tenham cursado,
no momento da inscrição no processo seletivo, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da
carga horária do curso em que se encontram matriculados.

Art. 38. A classificação para preenchimento das vagas segue a ordem decrescente da
Média de Conclusão (MC) dos candidatos, respeitando-se a seguinte ordem de prioridade:

I – discentes concluintes;
II – candidatos formados.

Parágrafo único. Em caso de empate, terá prioridade o candidato que comprove a
menor renda familiar.

Subseção IV
DA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Art. 39. Transferência voluntária é o ato decorrente da transferência, para a UFSJ, do
vínculo ativo que o discente de curso de graduação mantém com a instituição de origem
nacional mediante ocupação de vaga residual em curso de mesmo nome ou de área afim na
UFSJ após aprovação em processo seletivo próprio.

§ 1º O curso na instituição de origem deve ser legalmente reconhecido ou autorizado pelo MEC.

§ 2º Não poderá ocupar vaga de transferência voluntária o candidato cujo ingresso no ensino
superior tenha se dado por convênio cultural, por cortesia diplomática ou por via judicial.

Art. 40. Para se candidatar à transferência voluntária, o interessado deverá ter realizado
o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) pelo menos 1 (uma) vez nos 3 (três) últimos anos
anteriores.

Art. 41. Para os cursos que adotam o processo seletivo do sistema de seleção unificado
para preenchimento das vagas iniciais, são utilizados os mesmos requisitos desse processo
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seletivo para definição da nota mínima para aprovação, e a classificação para preenchimento
das vagas obedece à seguinte ordem de prioridade:

I – maior nota obtida na média das Provas Objetivas do ENEM;
II – maior nota obtida na Prova de Redação do ENEM;
III – menor renda familiar.

Art. 42. Para os cursos que adotam o processo seletivo especial para preenchimento
das vagas iniciais, são utilizados os mesmos requisitos desse processo seletivo para
composição da Nota Final do candidato, definição de nota mínima para aprovação e
classificação, podendo ocorrer provas de habilidades específicas, eliminatórias e
classificatórias.

Art. 43. Compete à DICON coordenar a tramitação, entre as instituições de ensino
superior, da documentação pertinente à transferência, de acordo com a legislação vigente.

Subseção V
DO REINGRESSO DE GRADUADO EM OUTRO CURSO

Art. 44. O reingresso de graduado em outro curso é a forma de ingresso acessível aos
portadores de diploma de curso de graduação legalmente reconhecido, além daqueles
especificados na Subseção III deste capítulo, e é concedido mediante aprovação em processo
seletivo próprio.

Art. 45. Para participar desse processo seletivo, o interessado deverá ter realizado o
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) pelo menos 1 (uma) vez nos 3 (três) últimos anos
anteriores.

Art. 46. Para os cursos que adotam o processo seletivo do sistema de seleção unificado
para preenchimento das vagas iniciais, são utilizados os mesmos requisitos daquele processo
seletivo para definição da nota mínima para aprovação, e a classificação para preenchimento
das vagas obedece à seguinte ordem de prioridade:

I – maior nota obtida na média das Provas Objetivas do ENEM;
II – maior nota obtida na Prova de Redação do ENEM;
III – menor renda familiar.

Art. 47. Para os cursos que adotam o processo seletivo especial para preenchimento
das vagas iniciais, são utilizados os mesmos requisitos daquele processo seletivo para
composição da Nota Final do candidato, definição de nota mínima para aprovação e
classificação, podendo ocorrer provas de habilidades específicas, eliminatórias e
classificatórias.

Subseção VI
DA REINTEGRAÇÃO

Art. 48. A reintegração é a forma de ingresso de ex-discente que tenha perdido o
vínculo com curso de graduação de interesse ou com curso de área afim da UFSJ ou de outra
instituição de ensino superior credenciada pelo MEC mediante aprovação em processo seletivo
próprio.

Art. 49. Para se candidatar à reintegração, o interessado deverá:
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I – apresentar documento comprobatório de cancelamento de matrícula na instituição de
origem com prazo máximo de cancelamento de 5 (cinco) anos; e
II – ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) pelo menos 1 (uma) vez nos 3
(três) últimos anos.

Art. 50. Para os cursos que adotam o processo seletivo do sistema de seleção unificado
para preenchimento das vagas iniciais, são utilizados os mesmos requisitos desse processo
seletivo para definição da nota mínima para aprovação, e a classificação para preenchimento
das vagas obedece à seguinte ordem de prioridade:

I – maior nota obtida na média das Provas Objetivas do ENEM;
II – maior nota obtida na Prova de Redação do ENEM;
III – menor renda familiar.

Art. 51. Para os cursos que adotam o processo seletivo especial para preenchimento
das vagas iniciais, são utilizados os mesmos requisitos desse processo seletivo para
composição da Nota Final do candidato, definição de nota mínima para aprovação e
classificação, podendo ocorrer provas de habilidades específicas, eliminatórias e
classificatórias.

Seção V
DAS OUTRAS FORMAS DE INGRESSO

Art. 52. A UFSJ pode estabelecer formas de ingresso mediante a celebração de
acordos ou convênios com instituições nacionais ou estrangeiras desde que seja garantida a
execução de processo seletivo para admissão de candidatos.

Art. 53. As formas de ingresso definidas por legislação federal seguem os
procedimentos por ela definidos.

Parágrafo único. A participação da UFSJ no Programa Estudantes-Convênio de
Graduação (PEC-G) e em programas similares segue regulamentação específica.

CAPÍTULO IV
DA RENOVAÇÃO DE VÍNCULO

Art. 54. A renovação de vínculo consiste na alteração de algumas características do
programa do discente regular de graduação da UFSJ em virtude da sua aprovação, via
processo seletivo, para a ocupação de vaga no mesmo curso e turno em que já possui um
vínculo ativo.

Parágrafo único. A aprovação em processo seletivo para ocupação de vaga no mesmo
curso e turno em que o estudante já possui um vínculo ativo não configura ingresso ou
reingresso, não sendo permitido, assim, o estabelecimento de novo vínculo ao mesmo curso ao
qual o estudante já está vinculado.

Art. 55. O discente classificado em processo seletivo para ocupar uma vaga no mesmo
curso permanece vinculado ao programa em que estava imediatamente anterior à sua
aprovação em processo seletivo com as seguintes características:

I – O número de matrícula, o ano/período e a forma de ingresso, o perfil inicial, o registro dos
períodos letivos trancados, eventuais observações inseridas no histórico escolar e a lista de
componentes curriculares cursados, incluindo os insucessos, permanecem inalterados.
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II – A estrutura curricular é modificada para a mais recente com a consequente redefinição das
exigências que faltam para conclusão do curso.

III – O prazo limite para a conclusão do curso é fixado como sendo o mais vantajoso para o
estudante dentre as duas opções a seguir:

a) manutenção do prazo limite anterior à renovação do vínculo; ou
b) estabelecimento de novo prazo equivalente à duração padrão do curso após a renovação do
vínculo.

§ 1º É inserido no histórico escolar do discente a observação de que o vínculo foi
renovado.

§ 2º A vaga prevista no processo seletivo, porém não ocupada em virtude de renovação,
será destinada à convocação do candidato suplente no respectivo processo seletivo.

Art. 56. É permitido o estabelecimento de novo vínculo para um discente que já tem ou
teve vínculo com curso de graduação da UFSJ nas seguintes situações:

I – o novo vínculo é em outro curso; ou
II – o vínculo anterior foi cancelado com ao menos um período letivo regular de intervalo entre
a extinção do vínculo anterior e o início do novo.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 57. Todos os processos seletivos descritos nesta Resolução são realizados pela
PROEN, sendo coordenados e executados pela Comissão Permanente de Vestibular
(COPEVE).

Parágrafo único. O(s) edital(is) para os processos seletivos é(são) elaborado(s) pela
COPEVE, sob supervisão e responsabilidade da PROEN.

Art. 58. Cabe ao CONEP, dentro da sua competência, fixar as normas complementares
caso necessárias para a elaboração dos editais específicos para as formas de ingresso
previstas nesta resolução.

Parágrafo único. Questões omissas devem ser definidas pela PROEN.

Art. 59. Revoga-se a Resolução CONEP nº 22, de 13 de setembro de 2019.

Art. 60. Esta Resolução entra em vigor no ato de sua publicação em virtude da
excepcionalidade do expediente administrativo.

São João del-Rei, 15 de dezembro de 2021.

Prof. MARCELO PEREIRA DE ANDRADE
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
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RESOLUÇÃO Nº 026, de 27 de outubro de 2021.

Regulamenta a matrícula inicial e a
inscrição periódica dos discentes dos
Cursos de Graduação da UFSJ bem
como procedimentos conexos.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, e considerando o disposto no Decreto nº
10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos
atos normativos inferiores a decreto, o disposto no Art. 86 do Regimento Geral da
UFSJ e a implantação de novo sistema acadêmico, bem como o Parecer nº 061, de
27/10/2021, deste mesmo Conselho:

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Regulamenta os procedimentos acadêmicos básicos relativos à
vida acadêmica dos discentes dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de
São João del-Rei – UFSJ.

Art. 2º Para fins desta Resolução, consideram-se:

I – Matrícula inicial: o mesmo que cadastramento, sendo o ato formal de
vínculo do acadêmico a um curso da UFSJ;

II – Inscrição Periódica: inscrição semestral realizada pelos discentes em
unidades ou componentes curriculares;

III – Consolidação: é o procedimento de fechamento de notas e
assiduidade dos discentes;

IV – Programa: é o vínculo do discente ao turno/polo/matriz curricular,
efetivado mediante cumprimento, no período letivo correspondente à admissão no
curso, por meio da matrícula inicial, dos compromissos e das formalidades necessários
para ingresso na UFSJ; e

V – Suspensão de programa ou trancamento de vínculo: é a interrupção
das atividades acadêmicas do discente durante um período letivo regular, garantindo a
manutenção do vínculo ao curso de graduação.
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CAPÍTULO II
DO CADASTRAMENTO (MATRÍCULA INICIAL)

Art. 3º O registro da matrícula inicial ou cadastramento é o ato pelo qual o
candidato aprovado em processo seletivo se vincula provisoriamente à UFSJ mediante
acesso por uma forma de ingresso legalmente reconhecida.

Parágrafo único. A efetivação do vínculo ocorre com a confirmação pelo
discente cadastrado no início do período letivo de entrada.

Art. 4º O cadastramento é de competência da Pró-reitoria de Ensino de
Graduação (PROEN), auxiliada pela Coordenação da Comissão Permanente de
Vestibular (COPEVE) e pela Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico
(DICON), sendo disciplinado por edital ou norma específica de acordo com a forma de
ingresso.

Art. 5º Para as formas de ingresso que admitem suplentes, a ocorrência
do não cadastramento ou da não efetivação do vínculo permite a convocação dos
suplentes até o preenchimento das vagas disponíveis segundo a ordem de
classificação por curso/matriz curricular do processo seletivo respectivo.

Parágrafo único. A convocação de suplentes só ocorre dentro do prazo
que permite o atendimento, pelos suplentes convocados, dos critérios de aprovação
por assiduidade nas turmas dos componentes curriculares do período letivo de entrada.

Art. 6º Uma vez cadastrado, o discente deve submeter-se às exigências
resultantes das especificidades do projeto pedagógico do curso que o receber em sua
proposta curricular mais atualizada.

Parágrafo único. O discente não pode estar vinculado, simultaneamente,
a mais de um curso de graduação na UFSJ nem a mais de uma matriz curricular do
mesmo curso.

CAPÍTULO III
DA IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DO DISCENTE

Art. 7º A identificação do discente na UFSJ é feita pelo seu nome,
vinculado a um número de matrícula, composto por 4 (dois) algarismos que indicam o
ano de ingresso: número 0 (zero), correspondente ao nível de graduação; 4 (quatro)
algarismos que indicam o seu número de registro; e 1 (um) dígito verificador, gerado
automaticamente pelo sistema.

Parágrafo único. Em caso de cadastro de nome social, prevalece este em
relação ao nome civil, nas comunicações e sistemas oficiais da UFSJ, conforme
regulamentado em resolução específica.

Art. 8º O status do vínculo de um discente de graduação da UFSJ pode
ser:
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I – cadastrado: discente regular que efetuou a matrícula inicial;
II – ativo: discente regular devidamente matriculado;
III – trancado: discente regular que solicitou suspensão do programa; ou

seja, a interrupção das atividades acadêmicas do discente durante um período letivo
regular garantindo a manutenção do vínculo ao curso de graduação;

IV – formando: discente regular que integraliza a estrutura curricular se
cumprir com êxito os componentes curriculares nos quais está matriculado;

V – formado: discente regular que integralizou estrutura curricular, porém
aguarda colação de grau;

VI – cancelado: é a desvinculação de aluno regular do curso de
graduação sem que tenha integralizado as exigências mínimas para sua conclusão;

VII – concluído: egresso.

§ 1º Caso o aluno ingressante não confirme seu vínculo dentro do prazo
definido no Calendário Acadêmico, terá seu vínculo encerrado e excluído.

§ 2º Outros status poderão ser incorporados ao sistema oficial de
controle acadêmico caso haja demanda operacional.

CAPÍTULO IV
DA CONFIRMAÇÃO DE VÍNCULO

Art. 9. O discente recém-cadastrado, em consequência de sua aprovação
em qualquer das formas de ingresso para alunos regulares, deve confirmar o interesse
no curso e sua disponibilidade para frequentar as aulas e demais atividades
acadêmicas.

§ 1º A não confirmação extingue o vínculo com o curso permitindo a
convocação de suplente para ocupação da vaga.

§ 2º A confirmação de vínculo é realizada pelo discente no início do
período letivo de ingresso em data e de acordo com procedimentos descritos no edital
e normas do processo seletivo.

CAPÍTULO V
DA CRIAÇÃO DE TURMAS (OFERTA DE COMPONENTES CURRICULARES)

Seção I
DAS TURMAS REGULARES (REGIME REGULAR DE OFERTA)

Art. 10. No prazo estipulado pelo Calendário Acadêmico, a coordenadoria
do curso deve solicitar as turmas para o período letivo regular subsequente, às
unidades acadêmicas responsáveis pelas anuências dos encargos didáticos, indicando
o horário e o número de vagas para cada turno e habilitação ou ênfase.
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Art. 11. A unidade acadêmica detentora da anuência, conforme projeto
pedagógico do curso, responde à coordenadoria do curso acerca dos docentes lotados
nas Unidades Curriculares no prazo determinado no Calendário Acadêmico para o
planejamento de ofertas, sendo compulsório o oferecimento de unidades curriculares
obrigatórias nos períodos letivos regulares nos quais eles devem ser oferecidos.

Parágrafo único. A unidade acadêmica deve garantir a oferta de vagas
solicitada pela coordenadoria do curso, para uma unidade curricular obrigatória, em um
mesmo período letivo, sendo o número mínimo de vagas aquele definido no PPC para
vagas iniciais oferecidas pelo curso/matriz curricular, mais 20% das vagas,
arredondado para o número inteiro superior e limitado pelo espaço físico alocado para
a unidade curricular.

Art. 12. O cadastramento de turmas é de responsabilidade da
coordenadoria de curso, que deve implantá-las no sistema oficial de registro e controle
acadêmico dentro do prazo estipulado pelo Calendário Acadêmico bem como
determinar a quantidade de vagas a serem concedidas.

Art. 13. É competência da unidade acadêmica determinar o docente
responsável por ministrar a unidade curricular e sugerir a quantidade de vagas a serem
concedidas.

Seção II
DAS TURMAS DE REPOSIÇÃO (REGIME DE RECUPERAÇÃO)

Art. 14. A turma de reposição se destina a facilitar o processo de ensino-
aprendizagem para grupos de discentes que já cursaram, sem aprovação, uma turma
regular do componente curricular.

§ 1º Turmas de reposição podem ser abertas tanto nos períodos letivos
regulares quanto nos períodos letivos especiais de férias.

Art. 15. Os procedimentos para solicitação e cadastramento da turma de
reposição são os mesmos previstos para as turmas de não reposição.

Parágrafo único. A análise do pedido de abertura de turma de reposição é
feita pela coordenadoria de curso junto à unidade acadêmica responsável pela unidade
curricular, que levará em conta a possibilidade e a conveniência do oferecimento de
acordo com o planejamento da unidade.

Art. 16. São possíveis dois tipos de oferta para turmas de reposição:

I – Vinculada, quando ofertada junto com a oferta de uma turma regular;
II – Não vinculada, quando ofertada independente do oferecimento da

turma regular.
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§ 1º O número de vagas para uma turma de reposição vinculada deve
respeitar o limite máximo de 20% (vinte por cento) das vagas previstas no PPC para o
curso.

§ 2º Só pode existir turma de reposição não vinculada à abertura de turma
regular da mesma unidade com pelo menos 5 (cinco) discentes matriculados, devendo,
em caso contrário, a turma ser fechada ou convertida em turma regular.

§ 3º Em um período letivo regular, no qual uma unidade curricular
obrigatória deve necessariamente ser oferecida para algum(a) curso/matriz curricular,
só pode ser aberta turma de reposição dessa unidade caso seja ofertada, ao menos,
uma turma regular do mesmo componente no turno previsto para aquele(a)
curso/matriz curricular com número de vagas igual ou superior às vagas iniciais
previstas para a turma regular.

§ 4º Em caso de oferta de turma de reposição vinculada, a carga horária
atribuída ao docente pela turma de reposição é zerada.

Art. 17. A matrícula em turma de reposição é privativa do discente que
satisfazer todos os seguintes requisitos além das demais condições normalmente
exigidas para matrícula em turmas:

I – o discente cursou o mesmo componente curricular em um dos dois
últimos períodos letivos regulares sem obter êxito, mas satisfazendo os critérios de
assiduidade e com média final igual ou superior a 4,0 (quatro), excetuando-se essa
última exigência se o componente curricular não tiver rendimento acadêmico expresso
de forma numérica; e

II – o componente curricular é obrigatório na sua estrutura curricular.

Art. 18. A turma de reposição tem as seguintes particularidades com
relação às turmas regulares:

I – devem ser adotadas metodologias de ensino-aprendizagem e de
avaliação que levem em conta que os discentes da turma já assistiram às aulas e
foram avaliados em uma turma de não reposição;

II – o percentual da carga horária ministrada e contabilizada através de
atividades a distância ou outras formas não presenciais de ensino pode compreender
até a totalidade da carga horária da unidade curricular mesmo aquelas para os quais
essa possibilidade não esteja prevista no programa.

Parágrafo único. Em casos de turmas de reposição vinculadas a uma
turma regular, o discente é dispensado da verificação de assiduidade.

Art. 19. É responsabilidade do discente obter, junto ao docente
responsável pela unidade curricular, as informações a respeito do cronograma e do
conteúdo das avaliações e demais atividades dela.
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Parágrafo único. No caso de turma de reposição não vinculada a uma
turma regular, as informações a que se refere o caput do artigo devem,
obrigatoriamente, ser disponibilizadas na turma virtual ou no portal didático.

CAPÍTULO VI
DA INSCRIÇÃO PERIÓDICA

Art. 20. A Inscrição Periódica é o ato de matrícula em unidades
curriculares, ou seja, que vincula o discente, regular ou especial, a turmas de unidades
curriculares em um determinado período letivo ou diretamente à unidade curricular,
quando este não forma turmas, e pode ocorrer em até 3 (três) etapas:

I – Matrícula (Primeira Etapa);
II – Rematrícula (Segunda Etapa); e
III – Matrícula Extraordinária (Terceira Etapa).

Parágrafo único. É de responsabilidade do discente observar o local onde
a turma está criada, pois a UFSJ não disponibiliza nem subsidia transporte para
discentes matriculados em turmas localizadas em unidades educacionais (campi)
diversas.

Seção I
DA MATRÍCULA (1ª ETAPA)

Art. 21. A Matrícula (primeira etapa) é efetuada no período estabelecido
no Calendário Acadêmico e corresponde à possibilidade de o discente selecionar os
componentes curriculares que cursará no semestre vigente.

§ 1º Cabe à DICON a definição dos procedimentos de matrícula, a
coordenação do processo e o apoio administrativo durante sua efetivação.

§ 2º Os aspectos específicos relativos à matrícula em período letivo
especial de férias estão definidos no Capítulo VIII desta Resolução.

§ 3º O discente de curso presencial só pode solicitar matrícula em turma
oferecida na modalidade a distância se a unidade curricular faz parte da sua estrutura
curricular e se existem vagas reservadas na turma para sua matriz curricular.

§ 4º O discente de curso a distância não pode solicitar matrícula em turma
oferecida na modalidade presencial.

Art. 22. Os cursos devem estabelecer, no sistema oficial de registro e
controle acadêmicos, limite máximo da quantidade de aulas semanais médias para o
discente por período letivo regular.
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§ 1º O maior valor possível para o limite máximo a ser estabelecido pelo
curso é de 40 (quarenta) aulas para as matrizes curriculares que funcionam em mais
de um turno, de 36 (trinta e seis) aulas para as matrizes curriculares de um único turno
diurno e de 28 (vinte e oito) aulas para as matrizes curriculares de turno noturno, sendo
permitido aos cursos estabelecerem limites máximos que sejam menores que esses
valores.

§ 2º O número de aulas de que trata este artigo é determinado a partir da
soma da quantidade de aulas médias semanais de cada unidade curricular em que o
discente está matriculado, calculado a partir da divisão por 18 (dezoito) da carga
horária das disciplinas, módulos e blocos e da parte da carga horária das atividades
coletivas que é ministrada sob a forma de aulas.

§ 3º Não são levadas em conta no cálculo da quantidade de aulas
semanais médias do discente as atividades autônomas, as atividades de orientação
individual e a parte da carga horária das atividades coletivas que não é ministrada sob
a forma de aulas.

Art. 23. A coordenadoria do curso pode autorizar a extrapolação do limite
de aulas semanais médias para um determinado discente em um período letivo
específico quando houver justificativa pedagógica válida ou no caso de discentes
concluintes naquele período letivo.

Parágrafo único. O colegiado de curso pode definir critérios gerais, válidos
para todos os discentes do curso, para a autorização de extrapolação do limite de
aulas semanais médias.

Art. 24. A matrícula é efetuada, em cada período letivo, exclusivamente
nos prazos definidos no Calendário Acadêmico, não sendo realizadas novas matrículas
após o encerramento dos prazos de matrícula, rematrícula e matrícula extraordinária.

Art. 25. A matrícula em unidades curriculares é obrigatória para todos os
discentes vinculados a cursos de graduação em todo período letivo regular.

Parágrafo único. A não realização de matrícula, exceto nos períodos
letivos em que o programa estiver suspenso ou em mobilidade em outra instituição,
caracteriza abandono de curso e gera cancelamento do vínculo com a UFSJ.

Art. 26. O discente que não está regularmente matriculado não pode
participar de nenhuma atividade relativa à respectiva turma mesmo enquanto aguarda
a efetivação da rematrícula, da matrícula extraordinária ou de algum procedimento que
pode vir a resultar em futura matrícula.

Subseção I
DO PREENCHIMENTO DE VAGAS NAS TURMAS

Art. 27. O preenchimento das vagas nas turmas oferecidas nos períodos
letivos regulares, durante a matrícula e no ajuste desta, é efetuado considerando,
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inicialmente, apenas as vagas reservadas e os discentes do(a) curso/matriz curricular
objeto da reserva e, em seguida, todas as vagas e os discentes restantes, obedecendo,
em cada um desses dois momentos, à seguinte ordem de prioridade:

I – discente nivelado (regular): corresponde àquele cuja unidade curricular
objeto da matrícula é, na estrutura curricular à qual está vinculado, do nível
correspondente ao número de períodos letivos do discente; também, é incluído neste
grupo de prioridades o discente que está no período letivo regular imediatamente
seguinte ao seu retorno de mobilidade em outra instituição em todos as unidades
curriculares nos quais pleiteando vaga.

II – discente concluinte (formando): corresponde àquele não nivelado,
mas cuja matrícula no conjunto de unidades curriculares solicitados o torna apto a
concluir o curso no período letivo da matrícula.

III – discente em recuperação: corresponde ao discente não concluinte
cuja unidade curricular objeto da matrícula é, na estrutura curricular à qual está
vinculado, de um nível anterior ao número de períodos letivos do discente; também, é
incluído neste grupo de prioridades o discente que está solicitando matrícula em uma
unidade curricular que pertence à sua estrutura curricular, mas sem ser vinculado a um
nível específico, tais como as unidades curriculares optativas ou complementares.

IV – discente adiantando: corresponde ao discente não concluinte cuja
unidade curricular objeto da matrícula é, na estrutura curricular à qual está vinculado,
de um nível posterior ao número de períodos letivos do discente.

V – discente cursando unidade curricular eletiva: corresponde ao discente
não concluinte cuja unidade curricular objeto da matrícula não pertence à estrutura
curricular à qual está vinculado o discente mesmo quando a unidade curricular objeto
da matrícula é equivalente a outra unidade curricular que pertence à estrutura curricular.

§ 1º O número de períodos letivos do discente, a que fazem referência os
incisos I, III e IV do caput deste artigo, é o número de períodos letivos regulares
cursados na UFSJ, relativos ao programa atual e excluindo-se os períodos letivos em
que o programa foi suspenso e aqueles durante os quais o discente esteve em
mobilidade em outra instituição.

§ 2º É garantida a prioridade de discentes regulares ingressantes sobre
os demais discentes para os componentes curriculares do primeiro nível da estrutura
curricular à qual estão vinculados.

§ 3º Em cada nível da ordem de prioridades, têm preferência os discentes
que nunca trancaram ou foram reprovados por falta no componente curricular; em
seguida, o IEA é o critério de desempate.

Subseção II
DO AJUSTE DE TURMAS

Art. 28. O ajuste de turmas consiste em aumentar ou diminuir o número
de vagas em uma mesma turma, transferir discentes entre turmas e dividir, fundir ou
excluir turmas antes do processamento das matrículas dos discentes.
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Art. 29. O ajuste de turma é feito pelas coordenadorias após a matrícula e
a rematrícula em datas definidas no Calendário Acadêmico.

Subseção III
DO PROCESSAMENTO

Art. 30. Em período definido no Calendário Acadêmico, a DICON efetua o
processamento eletrônico das matrículas dos discentes de acordo com os critérios de
preenchimento de vagas.

Art. 31. É dever do discente conferir a sua situação definitiva de matrícula
nas turmas de componentes curriculares após o processamento da matrícula e da
rematrícula.

Seção II
DA REMATRÍCULA (2ª ETAPA)

Art. 32. A rematrícula (segunda etapa) é efetuada no período estabelecido
no Calendário Acadêmico e corresponde à possibilidade de o discente efetuar ajustes
na sua matrícula, ou efetivá-la, caso não a tenha feito no período de matrícula.

Art. 33. Aplicam-se à rematrícula as mesmas disposições relativas à
matrícula no que couber.

Art. 34. No caso de haver, no máximo, 4 (quatro) discentes matriculados
em uma turma regular após o processamento da rematrícula, ela pode ser convertida
em uma turma específica pela coordenadoria de curso que a ofertou
independentemente de os discentes satisfazerem os requisitos para solicitação de
turma específica.

Seção III
DA MATRÍCULA EXTRAORDINÁRIA (3ª ETAPA)

Art. 35. Concluído o processamento da rematrícula, faculta-se ao discente
a possibilidade de ocupação de vagas, porventura ainda existentes nas turmas, através
da matrícula extraordinária (terceira etapa).

Art. 36. A matrícula extraordinária é efetuada pelo discente no sistema
oficial de registro e controle acadêmicos.

§ 1º A matrícula é feita em uma única turma por vez, não sendo possível
a utilização da matrícula extraordinária em turmas de unidades curriculares que exigem
a matrícula simultânea em mais de uma turma, tais como unidades curriculares que
são mutuamente correquisitos.

§ 2º A ocupação da vaga existente acontece imediatamente, não havendo
processamento da matrícula nem prioridade na ocupação da vaga.
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§ 3º Na matrícula extraordinária, só é permitido acrescentar matrículas em
turmas, não sendo possível excluir, modificar ou substituir matrículas já deferidas.

Art. 37. O prazo de matrícula extraordinária é definido no Calendário
Acadêmico, iniciando-se no dia seguinte ao processamento da rematrícula e
encerrando-se após 2 (duas) semanas do início das aulas.

§ 1º Para a turma que se encerra antes do término do período letivo, o fim
do período de matrícula extraordinária acontece no prazo definido no caput deste artigo
ou na data de cumprimento de 20% (vinte por cento) da carga horária prevista, o que
for menor.

§ 2º Para a turma que começa depois do início do período letivo, o fim do
período de matrícula extraordinária acontece no prazo definido no caput deste artigo.

CAPÍTULO VII
DA CRIAÇÃO DE TURMAS EM PERÍODOS LETIVOS ESPECIAIS DE FÉRIAS

Art. 38. A criação de turmas (oferta de unidades curriculares) durante o
período letivo especial de férias obedece a procedimentos de solicitação e concessão
de vagas, cadastramento de turmas, processamento das matrículas e preenchimento
de vagas similares no que couber aos adotados nos períodos letivos regulares,
respeitando-se os prazos específicos fixados no Calendário Acadêmico.

Parágrafo único. Não há rematrícula em período letivo especial de férias,
podendo ser previsto no Calendário Acadêmico um período de matrícula extraordinária.

Art. 39. No processamento das matrículas do período letivo especial de
férias, a ordem de prioridades do artigo 27 obedece à sequência II, III, I, IV e V.

Parágrafo único. Para efeito de definição da ordem de prioridades em que
o discente se enquadra no processamento das matrículas em turmas de férias,
considera-se a situação referente ao período letivo regular que antecede o período
letivo especial de férias em questão.

Art. 40. A oferta de componentes curriculares durante o período letivo
especial de férias não deve prejudicar as atividades programadas para o docente pela
sua unidade acadêmica.

Art. 41. O número de aulas, por componente curricular, em um período
letivo especial de férias, não pode exceder o limite de 4 (quatro) aulas por turno e 6
(seis) aulas diárias.

Parágrafo único. Só podem ser oferecidos em período letivo especial de
férias os componentes curriculares cuja carga horária de aulas possa ser cumprida
dentro do prazo previsto no Calendário Acadêmico para as turmas de férias,
respeitando-se os limites estabelecidos no caput deste artigo.
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Art. 42. A quantidade mínima de vagas abertas por turma em um
componente curricular oferecido no período letivo especial de férias não pode ser
inferior a 5 (cinco).

Art. 43. Cada discente pode obter matrícula em apenas 2 (duas) unidades
curriculares por período letivo especial de férias.

Parágrafo único. Não é permitido o trancamento de matrícula em período
letivo especial de férias nem a exclusão ou substituição de turmas matriculadas.

CAPÍTULO VIII
DA MATRÍCULA E DA CONSOLIDAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS

Art. 44. A matrícula em atividade autônoma ou em atividade de orientação
individual é de competência da coordenadoria do curso e feita de forma individual para
cada discente.

Parágrafo único. A matrícula em atividade acadêmica que não forma
turmas não obedece, necessariamente, ao prazo de matrícula previsto para as turmas
no Calendário Acadêmico, podendo ser realizada ao longo do período letivo regular
desde que não exceda seu término ou anteceda o término do período letivo regular
anterior.

Art. 45. A consolidação de atividade autônoma ou de atividade de
orientação individual é feita pela coordenadoria do curso.

Parágrafo único. A consolidação de atividade autônoma ou de atividade
de orientação individual deve ser feita durante o período letivo ao qual ela está
associada, sendo cancelada a matrícula do discente na atividade caso se inicie a
vigência do período letivo seguinte sem que o componente seja consolidado.

Art. 46. Aplicam-se às atividades coletivas todas as disposições sobre
formação, matrícula e consolidação de turmas.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 47. A Colação de Grau, outras situações especiais de discentes
regulares, a matrícula em atividades e outros procedimentos acadêmicos possuem
regulamentação própria.

Art. 48. A forma e os casos de acolhimento de discentes especiais para
realização de disciplinas ou módulos de forma isolada bem como os procedimentos
relativos às suas matrículas estão definidos em regulamentação própria.

Art. 49. Revogam-se:
I – a Resolução CONEP nº 8, de 12 de fevereiro de 2014;
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II – a Resolução CONEP nº 24, de 9 de julho de 2014; e
III – a Resolução CONEP nº 6, de 18 de março de 2015.

Art. 50. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
gerando efeito a partir da adoção do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA),
módulo graduação, como Sistema Oficial de Controle Acadêmico da UFSJ.

São João del-Rei, 27 de outubro de 2021.

Prof. MARCELO PEREIRA DE ANDRADE
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Publicada no BIN nº 238 em 28/10/2021.
.
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RESOLUÇÃO Nº 022, de 06 de outubro de 2021.

Regulamenta procedimentos relativos às turmas
virtuais, índices de mensuração de rendimento
acadêmico e documentos e registros oficiais no
âmbito dos Cursos de Graduação da UFSJ.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, e considerando o disposto no Decreto nº 10.139, de 28
de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos
inferiores a decreto, o disposto no Art. 86 do Regimento Geral da UFSJ e a implantação
de novo sistema acadêmico bem como o Parecer nº 052, de 06/10/2021, deste mesmo
Conselho:

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Regulamentar procedimentos acadêmicos no âmbito dos Cursos de Graduação
nas modalidades presencial e a distância da Universidade Federal de São João del-Rei
(UFSJ).

§ 1º Para fins desta Resolução, consideram-se:

I – Componente curricular: o mesmo que unidade curricular;

II – Matrícula inicial: o mesmo que cadastramento, sendo o ato formal de vínculo a um
curso da UFSJ;

III – Inscrição periódica: matrícula semestral realizada pelos discentes em unidades ou
componentes curriculares;

IV – Consolidação: o procedimento de fechamento de notas e assiduidade/frequência
dos discentes;
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V – Programa: o vínculo do discente ao turno/polo/matriz curricular, efetivado
mediante cumprimento, no período letivo correspondente à admissão no curso, por meio
da matrícula inicial, dos compromissos e formalidades necessários para ingresso na
UFSJ.

VI – Rendimento acadêmico final: o mesmo que Nota Final.

VII – Carga horária acumulada: o mesmo que carga horária cursada.

§ 2º Nos Cursos de Graduação, devem ser observados valores e diretrizes estratégicos
definidos institucionalmente e pela legislação vigente.

Art. 2º Cada Curso de Graduação contém um currículo que abrange um conjunto de
componentes curriculares, cuja integralização dá direito ao correspondente diploma,
conforme descrito no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

Parágrafo único. Os prazos mínimo, padrão e máximo para integralização são definidos
no PPC conforme normas e legislação vigentes.

Art. 3º A progressão do discente ocorre de acordo com a estrutura curricular constante
no PPC, o qual se encontra disponível para consulta na página eletrônica da
Coordenadoria de cada curso.

Art. 4º Os canais oficiais de divulgação de informações acadêmicas na UFSJ são:

I – publicação no mural ou página eletrônica na internet da Coordenadoria do Curso;
II– publicação no portal da UFSJ na internet;
II – publicação no Portal Didático da UFSJ na internet;
IV – e-mail institucional;
V – instrumentos de comunicação disponíveis no sistema de controle acadêmico;
VI – comunicação verbal em horário de aula desde que registrada em um dos outros
meios oficiais referidos nos incisos anteriores.

Parágrafo único. A evolução tecnológica pode provocar a desativação ou a criação de
novos meios de comunicação, que devem ser amplamente divulgados antes de sua
utilização.

CAPÍTULO II
DA TURMA VIRTUAL E SITUAÇÕES ESPECIAIS DE DISCENTES

Art. 5º A Turma Virtual é um ambiente disponibilizado pelo sistema oficial de controle
acadêmico, que integra, num ambiente virtual único, as informações básicas do
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componente curricular, conforme PPC, o plano de ensino, o diário eletrônico e o portal
didático no âmbito da graduação presencial.

Seção I
DO PLANO DE ENSINO

Art. 6º O Plano de Ensino ou Plano de Curso é elaborado pelo docente responsável, na
Turma Virtual do sistema oficial de controle acadêmico, tendo informações diversas
sobre os componentes curriculares, em conformidade com o PPC, contendo:

I – Dados gerais da turma e da unidade curricular, conforme PPC;
III – Ementa;
IV – Cronograma de aulas;
V – Metodologia de ensino e avaliação;
VI – Avaliações;
VII – Referências (bibliografia básica e bibliografia complementar).

§ 1º Semestralmente, o Colegiado de Curso define a data limite para envio do Plano
de Ensino para deliberação de forma a garantir sua publicação em portal público na
internet com antecedência mínima de 30 (trinta dias) antes do início das aulas de um
período letivo.

§ 2º O Plano de Ensino deve ser submetido, novamente, ao Colegiado em caso de
modificações.

§ 3º Semestralmente, o Plano de Ensino ou Plano de Curso de cada unidade curricular é
atualizado pelo docente responsável.

Seção II
DO DIÁRIO ELETRÔNICO

Art. 7º O Diário Eletrônico é o instrumento de uso obrigatório e exclusivo para registro
dos critérios de avaliação, do conteúdo ministrado, da frequência, do cumprimento das
atividades e do aproveitamento dos discentes no(s) componente(s) curricular(es) em
curso e compõe a Turma Virtual.

§ 1º Os critérios de avaliação definidos no Plano de Ensino são lançados no Diário
Eletrônico pelo docente responsável em até 7 (sete) dias após o início do semestre
letivo.

§ 2º O lançamento do conteúdo ministrado é realizado pelo docente responsável a cada
aula ou, extraordinariamente, em até 10 (dez) dias úteis.

§ 3º Nas disciplinas dos cursos presenciais, o registro da frequência discente às aulas
deve ser realizado a cada aula ou, extraordinariamente, em até 10 (dez) dias úteis.
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§ 4º Nas unidades curriculares do tipo Atividades Complementares, Estágios, Formação
em Extensão e Trabalhos Acadêmicos, o acompanhamento do cumprimento das
atividades propostas é realizado conforme regulamentação do Colegiado de Curso.

§ 5º É obrigatório o lançamento da nota de cada avaliação em até 2 (dois) dias úteis
após a sua divulgação, respeitado o disposto no caput do Art. 10, e qualquer alteração
posterior fica registrada no sistema, com identificação do agente, devendo ser
comunicada ao docente responsável.

§ 6º Os critérios de avaliação, as aulas dadas, as atividades propostas, a frequência, os
resultados das avaliações realizadas, a nota final e a situação de todas as unidades
curriculares inscritas são disponibilizados ao discente, obrigatoriamente, por meio do
sistema de acompanhamento e controle acadêmico oficial da UFSJ, e é de sua
responsabilidade o acompanhamento dessas informações.

§ 7º Os critérios de avaliação, as aulas dadas, as atividades propostas, a frequência, os
resultados das avaliações realizadas e a nota final de todas as unidades curriculares
ofertadas pelo Curso são disponibilizados à Coordenadoria por meio do sistema de
acompanhamento e controle acadêmico oficial da UFSJ para acompanhamento.

§ 8º A consolidação da turma virtual é realizada pelo docente responsável, observando-
se o prazo máximo definido pelo Calendário Acadêmico.

Seção III
DAS ATIVIDADES LETIVAS E AVALIATIVAS

Art. 8º Após o término do período de ajustes na Inscrição Periódica, somente os
discentes regularmente matriculados em um componente curricular podem participar das
atividades pedagógicas e processos avaliativos referentes a essa unidade curricular.

§ 1º É facultado aos docentes realizar, no âmbito dos componentes curriculares sob sua
responsabilidade, atividades e eventos abertos à comunidade discente ou externa desde
que comunicados à Coordenadoria de Curso.

§ 2º As atividades letivas e a aplicação das avaliações dos cursos presenciais são
exercidas pelo docente responsável pela unidade curricular ou, extraordinariamente, por
outro docente indicado por ele, exceto em situações previstas no Plano de Ensino ou
autorizadas pelo Colegiado de Curso.

§ 3º As atividades letivas e avaliativas presenciais, previstas no plano de ensino, podem
acontecer em horário e/ou local diferente(s) do estabelecido no Horário de Aulas
elaborado pela Coordenadoria de Curso desde que:
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I- o horário/local alternativo seja definido com antecedência mínima de 7 (sete) dias
e amplamente divulgado pelos meios oficiais da UFSJ;
II- não seja agendada nos finais de semana; e
III- não haja discordância documentada de algum discente matriculado no prazo de 3
(três) dias subsequentes à divulgação.

§ 4º O docente deve disponibilizar um horário semanal de, no mínimo, 3 (três) horas de
duração para atendimento extraclasse, para o conjunto de disciplinas sob sua
responsabilidade, devendo tal horário ser registrado na Turma Virtual.

Art. 9º A avaliação da aprendizagem em cada unidade curricular é um processo
contínuo, gradativo e sistemático, realizado progressivamente durante o semestre letivo
por meio de avaliações previstas no Plano de Ensino e respeitando-se o PPC.

§ 1º As avaliações podem ser presenciais ou não, orais e/ou escritas e compreender
instrumentos como provas, testes, exercícios, estudos dirigidos, seminários, relatórios,
elaboração e/ou execução de projetos, trabalhos práticos ou outras atividades
estabelecidas pelo docente responsável.

§ 2º As avaliações manuscritas podem ser realizadas pelos discentes a lápis ou à tinta.

§ 3º As avaliações em formato eletrônico devem ser enviadas pelos discentes, conforme
estabelecido no plano de ensino, por meio da Turma Virtual, do e-mail institucional da
UFSJ ou ambiente moodle próprio, que permanecerá disponível para docentes que
quiserem utilizá-lo.

§ 4º A nota de cada avaliação e a nota final da unidade curricular são contabilizadas em
espaço destinado a esse fim na turma virtual, na escala de 0 (zero) a 10 (dez), com uma
casa decimal, que é arredondada para a unidade imediatamente inferior ou superior,
quando, respectivamente, a segunda casa decimal for inferior a 5 (cinco) ou igual ou
superior a 5 (cinco).

§ 5º O tempo de duração das avaliações presenciais deve respeitar o tempo de duração
da aula.

§ 6º O número de avaliações deve ser definido de forma que o valor final de cada
avaliação (incluindo peso) represente no máximo 40% (quarenta por cento) da
pontuação total possível em cada disciplina ou módulo.

§ 7º As avaliações devem ocorrer de forma distribuída ao longo da duração da unidade
curricular.

§ 8º As avaliações escritas ficam disponíveis para devolução aos discentes após o
encerramento da unidade curricular e os documentos não devolvidos são eliminados
após 1 (um) ano do registro.
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Art. 10. A nota de cada avaliação deve ser divulgada pelo docente em até 2 (dois) dias
úteis antes da realização da avaliação subsequente e consolidação final da Turma
Virtual.

§ 1º É garantida ao discente a visualização das avaliações escritas na ocasião da
divulgação da nota para análise de seu desempenho e para que eventuais correções na
nota possam ser realizadas pelo docente responsável caso seja necessário.

§ 2º É garantido ao discente o direito de copiar eletronicamente a avaliação escrita no
momento da divulgação do resultado.

Art. 11. Para aprovação em um componente curricular, é obrigatória a obtenção de nota
final igual ou superior a 6,0 (seis) para cursos presenciais e a distância.

§ 1º Para os cursos presenciais, é ainda exigida frequência mínima de 75% (setenta e
cinco por cento) nas unidades curriculares do tipo disciplina conforme normas e
legislação vigentes.

§ 2º A verificação da aprendizagem, incluindo a correção das atividades avaliativas, é de
responsabilidade exclusiva do docente.

Art. 12. No processo avaliativo ou de controle de frequência, o discente que
comprovadamente realizar qualquer procedimento ilícito:

I - o fato deverá ser comunicado, por escrito, pelo docente ao Colegiado de Curso para
as devidas providências nos termos do Regimento Geral, o Código de Ética e das
normatizações vigentes na UFSJ;

II - no caso de atividade avaliativa, o discente terá sua nota automaticamente zerada.

Seção IV
DA REVISÃO DE AVALIAÇÃO E DE NOTA FINAL

Art. 13. O discente pode solicitar, por meio de formulário próprio, contendo justificativa, a
revisão de avaliação escrita à que tenha se submetido ou da nota final de unidade(s)
curricular(es).

§ 1º A avaliação escrita é o documento necessário para a realização da Revisão de
Avaliação e deve ficar sob a guarda do docente até o final do prazo para consolidação
final da Turma Virtual.
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§ 2º O prazo máximo para solicitação de Revisão de Avaliação é de 2 (dois) dias úteis
após a visualização da avaliação em questão pelo discente conforme disposto no § 2º
do art. 10.
§ 3º O prazo máximo para solicitação de Revisão da Nota Final de componente
curricular é de 2 (dois) dias úteis após a consolidação final da Turma Virtual.

§ 4º Os procedimentos para realização das revisões são regulamentados pelos
Colegiados de Curso, respeitados os princípios de imparcialidade e de isonomia no
tratamento aos discentes.

§ 5º O Colegiado de Curso deve apreciar a solicitação do discente na primeira reunião
subsequente ao pedido, ficando suspensos os prazos previstos no Calendário
Acadêmico para o interessado até a divulgação do resultado final.

§ 6º A solicitação de Revisão de Avaliação ou de Nota Final não gera direito de quebra
de pré-requisito na Inscrição Periódica do período letivo seguinte.

Seção V
DA SEGUNDA CHAMADA DE AVALIAÇÃO

Art. 14. O docente responsável deve conceder Segunda Chamada de Avaliação ao
discente ausente a qualquer avaliação presencial mediante solicitação à Coordenadoria
de Curso, em formulário eletrônico, contendo justificativa válida para ausência, realizada
em até 5 (cinco) dias úteis após a data de realização da atividade.

§ 1º São consideradas justificativas válidas para ausência, com apresentação de
documento comprobatório:

I – incapacidade física ou mental relativa, de ocorrência isolada ou esporádica,
incompatível com a presença à atividade;

II – falecimento de membro da família em até segundo grau (cônjuge, pais, filhos,
irmãos, avós e netos);

III – comparecimento, como representante discente, em reuniões dos Órgãos
Colegiados da UFSJ ou outras atividades relativas à representação;

IV – comparecimento a encontros e congressos estudantis na função de direção de
entidade estudantil;

V participação, como militar ou reservista, em exercício ou manobra, exercício de
apresentação das reservas ou cerimônias cívicas;

VI – participação em evento acadêmico (esportivo, científico, artístico ou cultural) desde
que representando a UFSJ; e

VII – participação em processos seletivos para vagas de emprego, trainee, estágios,
seleções de bolsas institucionais e afins.

§ 2º Compete à Coordenadoria de Curso dar ciência ao docente da necessidade de
realização de avaliação em segunda chamada.
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§ 3º A avaliação em segunda chamada deve versar sobre o mesmo conteúdo e ter o
mesmo valor da avaliação não realizada pelo discente.

§ 4º Caso a avaliação não realizada seja prática ou resultante de atividade prática, o
docente responsável pela unidade curricular poderá optar pela aplicação de uma
avaliação de outra natureza desde que verse sobre o mesmo conteúdo.

§ 5º A avaliação em segunda chamada deve ser realizada, preferencialmente, antes da
avaliação subsequente, respeitando-se o prazo para consolidação final da Turma Virtual.

Seção VI
DA AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA

Art. 15. Em cada disciplina, deve ser aplicada, no mínimo, uma Avaliação Substitutiva
durante o semestre letivo.

§ 1º O formato e os critérios para a realização da(s) Avaliação(ões) Substitutiva(s) são
definidos no Plano de Ensino da disciplina.

§ 2º Cada Avaliação Substitutiva pode versar sobre uma parte ou sobre todo o conteúdo
programático da disciplina desde que pelo menos uma corresponda à avaliação de
maior peso e/ou à nota total do semestre.

§ 3º A nota obtida na Avaliação Substitutiva não substituirá a nota original quando for
inferior a esta.

§ 4º A divulgação da nota da Avaliação Substitutiva e da nota a ser atribuída segue o
disposto no Art. 10.

Seção VII
DO ABONO DE FALTAS

Art. 16. O abono de faltas somente é concedido nos seguintes casos, respeitando-se a
legislação e as normas vigentes, mediante solicitação por formulário próprio, com
documento comprobatório:

I – convocados e matriculados em Órgão de Formação de Reserva ou reservistas
em exercício ou manobra, exercício de apresentação das reservas ou cerimônias cívicas
em horário coincidente com as atividades acadêmicas;
II – membros representantes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior (CONAES) com participação em reuniões em horário coincidente com as
atividades acadêmicas.
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Seção VIII
DO TRATAMENTO ESPECIAL

Art. 17. O Tratamento Especial consiste no cumprimento de atividades acadêmicas
efetivas em regime domiciliar como forma de compensação pela ausência às aulas,
conforme legislação e normas vigentes, em função de:

I – estado de saúde física ou mental incompatível com a frequência aos trabalhos
escolares desde que verificada a conservação das condições intelectuais e emocionais
necessárias para o prosseguimento da atividade escolar em novos moldes;
II – gestação a partir do 8º (oitavo) mês;
III – adoção de criança até 12 (doze) anos de idade pelo responsável pelos cuidados;
IV – nas situações em que a guarda unilateral ou a declaração de responsabilidade do
recém-nascido for do pai; e
V – nas situações em que, segundo os preceitos de sua religião, for vedada ao discente
a execução de atividades letivas e avaliativas.
VI – mãe, pai ou responsável com guarda de filho ou tutela de criança de 0 (zero) a 4
(quatro) anos, enquanto essa faixa etária não for contemplada pelo Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), ou criança que possua
comorbidade, ou quadro alérgico às vacinas (incluído pela Resolução nº 006/2022);
VII – mães em período de puerpério (incluído pela Resolução nº 006/2022);
VIII – pessoa que faz parte de grupos de controle em pesquisa de desenvolvimento de
vacinas (incluído pela Resolução nº 006/2022);
IX - pessoa que possua comorbidades ou quadros alérgicos às vacinas (incluído pela
Resolução nº 006/2022);

Art. 18. A solicitação de Tratamento Especial é feita por meio de formulário próprio, no
início do impedimento:

I - acompanhada de laudo de especialista informando o período de afastamento
conforme a legislação vigente, no caso dos incisos I e II do Art. 17;

II – no caso dos incisos III, IV, VI, VII, VIII e IX do Art. 17, com apresentação de
documento comprobatório, e, no caso de comorbidades e quadro alérgicos às vacinas,
deverá ser apresentado atestado ou laudo médico, que será analisado por uma junta ou
comissão médica da UFSJ (incluído pela Resolução nº 006/2022);

III – no caso do inciso V do Art. 17, informando o período em que a execução de
atividades letivas e avaliativas estiver vedada.

§ 1º O Colegiado de Curso avalia a solicitação, levando em consideração a possibilidade
de continuidade do processo pedagógico de aprendizado e o prazo solicitado, e aprecia
o plano de atividades proposto pelo(s) docente(s).
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§ 2º O Tratamento Especial não é permitido para Unidades Curriculares que sejam
exclusivamente práticas e do tipo Estágio, Formação em Extensão ou Trabalhos
Acadêmicos, e estas poderão ser excluídas caso a solicitação seja deferida.

§ 3º No caso dos incisos II a IV do Art. 17, o prazo a ser concedido é de 180 (cento e
oitenta) dias, podendo ser ampliado em casos excepcionais de gestação devidamente
comprovados por atestado médico, antes e depois do parto, a critério do Colegiado do
Curso.

§ 4º Em caso de deferimento, o coordenador do Curso informa aos docentes
responsáveis pelas unidades curriculares a situação do discente e o prazo de duração
do Tratamento Especial.

§ 5º A intermediação entre os docentes e o discente em Tratamento Especial pode ser
realizada por meio de um representante ou da Turma Virtual e/ou de outras formas de
comunicação institucional.

§ 6º Na compensação da ausência, a frequência é lançada na Turma virtual, pelo
docente da unidade curricular, proporcionalmente à realização de atividades acadêmicas
propostas pelo docente.

§ 7º A avaliação do discente em Tratamento Especial deve respeitar os critérios
constantes no Plano de Ensino, podendo as avaliações presenciais serem realizadas
durante ou após o término do período de Tratamento Especial, ou substituídas por
avaliações a distância quando não houver possibilidade de comparecimento do discente.

§ 8º Caso o impedimento se prolongue até o início do semestre letivo subsequente, uma
nova solicitação deve ser realizada com entrega da documentação pertinente.

Seção IX
DA EXCLUSÃO DE UNIDADES CURRICULARES OU TRANCAMENTO DE

MATRÍCULA EM UNIDADES CURRICULARES

Art. 19. A exclusão de uma unidade curricular ou trancamento de matrícula em uma
unidade curricular significa a desvinculação voluntária do discente da turma referente à
unidade curricular em que se encontra matriculado.

§ 1º A exclusão de disciplinas deve ser solicitada depois de decorridas 6 (seis) semanas
do período letivo de acordo com data estabelecida no Calendário Acadêmico.

§ 2º A exclusão de módulos deve ser solicitada até, no máximo, a data de cumprimento
de 1/3 (um terço) da carga horária prevista.
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§ 3º É permitido a exclusão do bloco como um todo, não se admitindo o trancamento de
subunidade isolada e aplicando-se ao bloco o prazo referente à sua subunidade que
tiver o menor prazo de trancamento.

§ 4º Aplica-se à exclusão em atividades coletivas que preveem aulas no mesmo prazo
previsto para o trancamento de matrícula em módulo, tomando-se como base apenas a
carga horária ministrada sob a forma de aulas para determinação do prazo para
trancamento da atividade.

§ 5º As atividades coletivas que não preveem aulas, as atividades de orientação
individual e as atividades autônomas não podem ser excluídas.

Art. 20. Só é permitida a exclusão uma única vez na mesma unidade curricular em
períodos letivos consecutivos ou não.

Art. 21. A exclusão em uma unidade curricular só é efetivada 7 (sete) dias após a
solicitação, mesmo que a data de efetivação ocorra após o encerramento do prazo
previsto no artigo 19, sendo facultado ao discente desistir do trancamento durante esse
período.

Seção X
DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA TOTAL OU SUSPENSÃO DE PROGRAMA

Art. 22. O trancamento de matrícula total ou suspensão de programa é a interrupção das
atividades acadêmicas do discente durante um período letivo regular, garantindo-se a
manutenção do vínculo ao curso de graduação.

§ 1º O limite máximo para suspensões de programa é definido no Projeto Pedagógico de
cada curso.

§ 2º A suspensão de programa deve ser solicitada a cada período letivo, dentro do prazo
fixado no Calendário Acadêmico, correspondente a 12 (doze) semanas após o início do
período letivo regular.

§ 3º A suspensão de programa acarreta o trancamento da matrícula do discente em
todas as unidades curriculares nas quais está matriculado.

§ 4º Os períodos correspondentes à suspensão de programa não são computados para
efeito de contagem do prazo de integralização de curso.

Art. 23. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP) pode conceder a
suspensão de programa por um número de períodos superior ao limite fixado no § 1º do
artigo 22 em casos justificados por razões de saúde devidamente comprovadas pela
Junta Médica da UFSJ.



CONEP – UFSJ
Parecer Nº 052/2021

Aprovado em 06/10/2021

Art. 24. Não pode ser solicitada suspensão de programa no período letivo de ingresso
do discente no programa.

Parágrafo único. A suspensão de programa no primeiro período do curso pode
ser concedida nos seguintes casos:

I – motivo de saúde devidamente comprovado pela Junta Médica da UFSJ;
II – prestação de serviço militar obrigatório comprovado pela autoridade
correspondente.

Art. 25. A suspensão de programa é solicitada pelo discente no sistema oficial de
registro e controle acadêmico, e somente é realizada se comprovada a quitação do
discente com todas as obrigações relativas ao sistema de bibliotecas e demais serviços
da UFSJ.

Parágrafo único. A suspensão de programa só é efetivada 7 (sete) dias após a
solicitação, mesmo que a data de efetivação ocorra após o encerramento do prazo
previsto no § 2º do artigo 22, sendo facultado ao discente desistir da suspensão durante
esse período.

Seção XI
DA CONSOLIDAÇÃO DE TURMAS

Art. 26. Consolidação de turmas é o ato de inserir, no sistema oficial de registro e
controle acadêmico, as notas e frequências obtidas pelos discentes.

§ 1º Para cada turma, podem ser feitas duas consolidações, a consolidação individual e
a consolidação final, obedecendo aos prazos estabelecidos para cada uma delas no
Calendário Acadêmico.

§ 2º Na consolidação individual, são inseridos os dados de frequência e os resultados,
incluindo avaliação(ões) substitutiva(s), quando for o caso, de um único discente.

§ 3º Na consolidação final, são inseridos os dados de frequência e os resultados,
incluindo avaliação(ões) substitutiva(s), quando for o caso, de todos os discentes da
turma.

§ 4º Compete a um dos docentes responsáveis pela turma fazer a consolidação da
turma.

Seção XII
DA RETIFICAÇÃO DE REGISTROS
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Art. 27. A retificação de registros acadêmicos, relativos ao desempenho do discente em
componentes curriculares, somente pode ocorrer quando constatada divergência entre
os assentamentos oficiais ou erros do docente responsável.

Parágrafo único. Cabe ao docente responsável pela turma, com a concordância do
coordenador do curso responsável pela criação da turma, requerer a retificação
pretendida à PROEN, que, caso autorize, encaminha à DICON para processamento.

CAPÍTULO III
DA MENSURAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO ACUMULADO

Art. 28. A definição e o monitoramento de indicadores acadêmicos visam a avaliar a
qualidade de ensino e aprendizagem que discentes, docentes e gestores vivenciam nos
cursos da UFSJ por meio do tratamento de dados coletados a partir de sistema de
controle acadêmico.

§ 1º Para avaliação do rendimento acadêmico acumulado do discente, são calculados
os seguintes índices numéricos:

I – Média de Conclusão (MC);
II – Média de Conclusão Normalizada (MCN);
III – Índice de Eficiência em Carga Horária (IECH);
IV – Índice de Eficiência em Períodos Letivos (IEPL);
V – Índice de Eficiência Acadêmica (IEA);
VI – Índice de Eficiência Acadêmica Normalizado (IEAN).

§ 2º O projeto pedagógico do curso pode prever o cálculo de outros índices.

§ 3º Os índices estarão disponíveis no sistema oficial de controle acadêmico visando à
sua transparência e apropriação pela comunidade acadêmica, para orientar a
formulação de políticas públicas e para auxiliar na tomada de decisão de gestores
institucionais de todas as instâncias da UFSJ.

§ 4º A Média de Conclusão (MC) é a média do rendimento acadêmico final obtido pelo
discente nos componentes curriculares em que obteve êxito, ponderadas pela carga
horária discente dos componentes.

§ 5º O cálculo da Média de Conclusão Normalizada (MCN) corresponde à padronização
da MC do discente, considerando-se a média e o desvio-padrão das MC de todos os
discentes que concluíram o mesmo curso na UFSJ nos últimos 5 (cinco) anos.

§ 6º O Índice de Eficiência em Carga Horária (IECH) é a divisão da carga horária
acumulada com aprovação pela carga horária acumulada.
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§ 7º O Índice de Eficiência em Períodos Letivos (IEPL) é a divisão da carga horária
acumulada pela carga horária esperada, com valores mínimo e máximo limitados a 0,3
(três décimos) e 1,1 (um inteiro e um décimo), respectivamente.

§ 8º O Índice de Eficiência Acadêmica (IEA) é o produto da MC pelo IECH e pelo IEPL.

§ 9º O Índice de Eficiência Acadêmica Normalizado (IEAN) é o produto da MCN pelo
IECH e pelo IEPL.

Art. 29. A Média de Conclusão (MC) é a média ponderada do rendimento acadêmico
final nos componentes curriculares em que o discente conseguiu aprovação ao longo do
curso obtida pela seguinte fórmula:

§ 1º São contabilizados os Nx componentes curriculares concluídos com aprovação após
o início do curso, sendo ni o rendimento acadêmico final obtido no i-ésimo componente
curricular e ci a carga horária discente da i-ésima unidade curricular.

§ 2º São excluídos do cálculo os componentes curriculares trancados, cancelados,
reprovados, aproveitados, incorporados e dispensados e os componentes curriculares,
cujo rendimento acadêmico não é expresso de forma numérica.

Art. 30. A Média de Conclusão Normalizada (MCN) é a MC do discente normalizada em
relação à média (μ) e ao desvio-padrão (σ) das MC dos concluintes do mesmo curso
obtida pela seguinte fórmula:

§ 1º Nessa fórmula, MC é a Média de Conclusão do discente para o qual está sendo
calculada a MCN. A média (μ) e o desvio-padrão (σ) são calculados pelas seguintes
fórmulas:

§ 2º São contabilizados os M discentes que concluíram o mesmo curso nos últimos 5
(cinco) anos, sendo MCi a média de conclusão final obtida pelo i-ésimo concluinte.
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§ 3º São excluídos do cálculo os discentes que não concluíram com êxito o curso por
qualquer motivo bem como aqueles que fizeram apenas apostilamento de habilitação ou
certificação de ênfase.

§ 4º Para os cursos com mais de um turno ou mais de uma habilitação ou ênfase, a
média e o desvio-padrão amostral são os mesmos para todos os discentes das
diferentes matrizes curriculares.

§ 5º A média e o desvio-padrão são calculados para os cursos que têm discentes
concluintes há pelo menos 5 (cinco) anos ou em número superior a 100 (cem).

§ 6º A padronização de que trata o caput deste artigo é calculada pelo número de
desvios-padrão em relação ao qual o valor da MC do discente se encontra afastado da
média, multiplicado por 100 (cem) e somado a 500 (quinhentos).

§ 7º A MCN tem valores mínimo e máximo limitados a 0 (zero) e 1.000 (mil),
respectivamente.

Art. 31. O Índice de Eficiência em Carga Horária (IECH) é o percentual da carga horária
acumulada pelo discente, que se converteu em aprovação, obtido pela seguinte fórmula:

§ 1º São contabilizados no numerador os Np componentes curriculares nos quais o
discente obteve aprovação ou integralizou após o início do curso, incluindo-se os
componentes incorporados depois do início do curso e excluindo-se os componentes
aproveitados, cursados antes do início do curso, e os dispensados.

§ 2º São contabilizados no denominador os Nm componentes curriculares nos quais o
discente teve a matrícula efetuada após o início do curso, incluindo-se os componentes
incorporados após o início do curso e os trancamentos, reprovações e cancelamentos
de matrícula e excluindo-se os componentes curriculares aproveitados, cursados antes
do início do curso, e os dispensados.

§ 3º ci é a carga horária discente do i-ésimo componente curricular.

§ 4º O IECH tem valor mínimo limitado a 0,3 (três décimos).

Art. 32. O Índice de Eficiência em Períodos Letivos (IEPL) é a divisão da carga horária
acumulada pela carga horária esperada obtida pela seguinte fórmula:
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§ 1º São contabilizados no numerador todos os Na componentes curriculares nos quais o
discente acumulou carga horária após o início do curso, incluindo-se os componentes
curriculares incorporados após o início do curso e excluindo-se os componentes
curriculares aproveitados, cursados antes do início do curso, e os dispensados.

§ 2º ci é a carga horária discente do i-ésimo componente curricular.

§ 3º P é o número de períodos já cursados pelo discente, excluindo-se os períodos
letivos nos quais o programa foi suspenso e aqueles durante os quais o discente esteve
realizando mobilidade acadêmica em outra instituição, não incluindo, também, os
períodos letivos contados no perfil inicial.

§ 4º CHM e DP são a carga horária mínima e a duração padrão, respectivamente, para
integralização da estrutura curricular do discente.

Art. 33. O Índice de Eficiência Acadêmica (IEA) é o produto da MC pelo IECH e pelo
IEPL conforme a seguinte fórmula:

IEA = MC × IECH × IEPL

Art. 34. O Índice de Eficiência Acadêmica Normalizado (IEAN) é o produto da MCN pelo
IECH e pelo IEPL conforme a seguinte fórmula:

IEAN = MCN × IECH × IEPL

CAPÍTULO
IV DOS DOCUMENTOS E REGISTROS OFICIAIS

Art. 35. Os documentos oficiais relativos à graduação são de dois tipos:

I – documentos expedidos; e
II – documentos de registro.

Seção I
DOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS

Art. 36. Os documentos oficiais expedidos pela UFSJ concernentes ao ensino de
graduação são:
I – diploma de conclusão de curso;
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II – certificado de conclusão de curso;
III – certificado de conclusão de ênfase;
IV – extrato de histórico escolar;
V – histórico escolar;
VI – declarações e certidões; e
VII – atestado de matrícula.

§ 1º A forma e o conteúdo dos documentos referidos nos incisos do caput deste artigo,
com exceção dos relativos ao inciso VI, têm padronização definida pela DICON de
acordo com as prescrições legais.

§ 2º A expedição dos documentos listados nos incisos I, II e III do caput deste artigo é
de competência exclusiva da DICON.

§ 3º A expedição dos documentos listados nos incisos IV, V e VII é de responsabilidade
do próprio interessado, utilizando os recursos de emissão e autenticação de documentos
do sistema oficial de registro e controle acadêmico da UFSJ.

§ 4º A expedição dos documentos listados no inciso VI compete às Coordenadorias de
Curso, às unidades acadêmicas especializadas, aos docentes e à DICON conforme o
caso.

Art. 37. Diploma de conclusão de curso é o documento final expedido ao discente após
colação de grau em determinado curso, conferindo-lhe o título respectivo.

Art. 38. O certificado de conclusão de curso é o documento expedido, provisoriamente,
em substituição ao diploma de conclusão de curso.

Parágrafo único. O certificado de conclusão de curso tem validade de 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da data de sua expedição.

Art. 39. O certificado de conclusão de ênfase é o documento final expedido ao egresso
como comprovação da integralização curricular correspondente a uma determinada
ênfase de um curso.

Art. 40. O histórico escolar é o documento que contém as informações essenciais
relativas à vida acadêmica do discente de curso de graduação.

§ 1º As informações que constam no histórico devem respeitar a legislação vigente.

§ 2º O extrato de histórico é similar, porém contém informações acerca de trancamentos
de matrícula total ou suspensões de programa, exclusões ou trancamento de matrícula
de unidades curriculares e reprovações em unidades curriculares.

Art. 41. Declarações e certidões são expedidas para atestar situações relativas a
discentes de cursos de graduação.
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Art. 42. O atestado de matrícula é o documento que comprova a matrícula do discente
em um determinado período letivo regular ou especial de férias.

Seção II
DOS DOCUMENTOS DE REGISTRO

Art. 43. Os documentos oficiais de registro concernentes ao ensino de graduação são
emitidos pelo sistema oficial de registro e controle acadêmico e podem ser de duas
categorias:

I – diários de turma; e
II – relatórios.

Parágrafo único. A forma e o conteúdo dos documentos referidos nos incisos do caput
deste artigo têm padronização definida pela DICON de acordo com as prescrições legais.

Art. 44. Os diários de turma são documentos de preenchimento obrigatório, em que se
registram informações referentes à frequência, notas dos discentes e conteúdos
ministrados em cada turma no decorrer do período letivo.

Art. 45. O preenchimento dos diários de turma, realizado no sistema oficial de registro e
controle acadêmico, é de responsabilidade dos professores cadastrados na turma.

Art. 46. Os relatórios emitidos pelo sistema oficial de registro e controle acadêmico são
os únicos documentos válidos de registro e comprovação, relativos ao ensino de
graduação, nos assuntos de domínio do referido sistema.

Art. 47. A forma e o conteúdo de outros documentos necessários para registro e
comprovação de informações, não cobertas pelo sistema oficial de registro e controle
acadêmico, têm padronização definida pela PROEN, de acordo com as prescrições
legais, sempre com ampla divulgação.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 48. Nas disciplinas dos cursos na modalidade a distância, as atividades letivas e
avaliativas e o acompanhamento da Turma Virtual, Seções II e III do Capítulo II,
respectivamente, serão realizadas conforme regulamentação própria.

Art. 49. Esta Resolução entra em vigor a partir de 18 de outubro de 2021, gerando efeito
a partir da adoção do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA), módulo
graduação, como Sistema Oficial de Controle Acadêmico da UFSJ.

Art. 50. Revoga-se a Resolução CONEP nº 12, de 4 de abril de 2018.
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São João del-Rei, 06 de outubro de 2021.

Prof. MARCELO PEREIRA DE ANDRADE
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Publicada no BIN nº 222 em 15/10/2021.
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RESOLUÇÃO Nº 028, de 03 de novembro de 2021. 

 
Regulamenta os dispositivos de 

equivalência interna, aproveitamento 

de estudos, dispensa de unidades 

curriculares e prorrogação de prazo 

máximo de integralização da UFSJ. 

 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso 

de suas atribuições legais e estatutárias, e considerando: 
 

I – o disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que 

dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto; 
 

II – o disposto na Resolução nº 5, de 11 de julho de 1979, do Conselho 

Federal de Educação, modificada pela Resolução nº 1, de 22 de abril de 1994; 
 

III – o disposto no § 2º do art. 47 da Lei nº 9.394 (LDB), de 20 de 

dezembro de 1996; 
 

IV – o disposto no art. 95 do Regimento Geral da UFSJ; 
 

V – o disposto da Resolução nº 02, de 24/02/1981, do Conselho Federal 

de Educação, modificada pela Resolução nº 05, de 26/11/1987, do Conselho Federal 

de Educação; e 
 

VI – o Parecer nº 064, de 03/11/2021, deste mesmo Conselho: 

 
 
 

 
RESOLVE: 

 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
Art. 1º A integralização curricular dos discentes dos Cursos de Graduação 

da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) ocorre com o aproveitamento de 

todas as unidades curriculares da matriz curricular prevista no Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC). 

§ 1º O aproveitamento das unidades curriculares do curso pode ser obtido: 

a – pela aprovação, de acordo com as regras estabelecidas das unidades 

curriculares cursados no respectivo curso e com a matriz curricular do curso; 
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b – por equivalência interna, quando da aprovação em unidades 

curriculares cursados em outros cursos da Instituição; 

c – por aproveitamento de estudos, quando da aprovação em unidades 

curriculares cursados em outra instituição; 

d – por dispensa de unidade curricular pela abreviação do curso ou de 

aproveitamento de estudos que não se aplicam à alínea c. 

§ 2º O prazo máximo de integralização é definido no Projeto Pedagógico 

de Curso (PPC). 

§ 3º Os mecanismos regulamentados por esta Resolução podem impactar 

no prazo de integralização dos discentes, podendo abreviá-lo ou prorrogá-lo, a 

depender de sua aplicação aos casos específicos. 

 
CAPÍTULO II 

DA EQUIVALÊNCIA INTERNA ENTRE UNIDADES CURRICULARES 

 
Art. 2º. A equivalência interna entre unidades curriculares de outros 

cursos de graduação da UFSJ pode se dá de forma automática, caso prevista na 

tabela de equivalências, ou mediante solicitação e análise. 

§ 1º O colegiado de curso é responsável por aprovar a tabela de 

equivalência entre os programas dos cursos da UFSJ, que deve estar disponível na 

página do curso na Internet. 

§ 2º A tabela de equivalência deve ser atualizada no início de cada 

semestre pela Coordenadoria do Curso. 

§ 3º A atualização do cadastro de equivalência entre unidades 

curriculares é de responsabilidade da Coordenadoria do Curso, que deve enviar à 

Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) as equivalências em 

relação a programas anteriores do curso e em relação a outros cursos, para unidades 

curriculares obrigatórios e optativos, no prazo máximo de 7 (sete) dias após a 

aprovação pelo colegiado de curso, bem como o cadastro deve ser realizado no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. 

§ 4º Caso a unidade curricular cursada não conste na tabela de 

equivalências, o discente deve solicitar a equivalência à Coordenadoria do Curso e o 

processo será encaminhado ao Colegiado de Curso para deliberação. 

§ 5º Em caso de validação, a Coordenadoria encaminhará à DICON para 

processamento e registros da equivalência diretamente no histórico escolar do discente 

interessado. 

 
CAPÍTULO III 

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 
Art. 3º Os estudos realizados por discentes em instituições de ensino 

superior, nacionais ou estrangeiras, em cursos de graduação ou programas de pós- 

graduação stricto sensu, podem ser aproveitados para integralização do curso na UFSJ. 

§ 1º Os cursos de graduação ou programas de pós-graduação ofertados 

por instituições sediadas em território nacional, a que se refere o caput deste artigo, 

devem ser legalmente autorizados ou reconhecidos pelo MEC para que se proceda ao 

aproveitamento. 
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§ 2º Os estudos a que se referem o caput deste artigo, cursados em 

instituições nacionais, podem ter sido realizados antes ou durante o vínculo com a 

UFSJ. 

§ 3º Para estudos em cursos de graduação ou programas de pós- 

graduação realizados em instituições estrangeiras, é obrigatória a celebração prévia de 

acordo de colaboração acadêmica com a UFSJ ou que a UFSJ tenha aderido a um 

programa ou a uma rede de universidades que promova a mobilidade acadêmica e que 

inclua a instituição estrangeira pretendida, e os estudos devem ser realizados durante 

o vínculo com a UFSJ. 

 
Art. 4º Durante a vigência do vínculo com a UFSJ, os estudos podem ser 

realizados em outra instituição de ensino superior por meio de matrícula isolada ou por 

meio de mobilidade acadêmica nacional ou internacional. 

§ 1º O aproveitamento de estudos, realizado durante o vínculo com a 

UFSJ, pode ser de até 15% (quinze por cento) da carga horária total do curso, quando 

cursado de forma isolada, ou até 37,5% (trinta e sete vírgula cinco por cento) quando 

cursado em mobilidade acadêmica. 

§ 2º Os limites indicados no § 1º não se aplicam quando o discente 

mantiver matrícula regular na outra instituição, comprovada por meio de atestado de 

matrícula ou comprovante similar, ou para disciplinas cursadas antes da vigência do 

vínculo com a UFSJ. 

 
Art. 5º O requerimento do discente interessado, solicitando 

aproveitamento de estudos, deverá ser instruído com: 

I – histórico escolar atualizado, no qual constem as unidades curriculares 

cursadas com suas respectivas cargas horárias e resultados obtidos; 

II – programa das unidades curriculares cursadas com aprovação; 

III – comprovante de autorização ou reconhecimento do curso, quando 
realizado no Brasil; e 

IV – para casos de mobilidade acadêmica internacional, declaração 

emitida pela ASSIN, confirmando que a instituição estrangeira possui convênio com a 

UFSJ ou participe de um programa ao qual a UFSJ tenha aderido. 

 
Parágrafo único. Quando se tratar de documento oriundo de instituição 

estrangeira, a documentação deve ser entregue em língua portuguesa, inglesa ou 

espanhola, ou traduzida para a língua portuguesa e autenticada por servidor público da 

UFSJ com proficiência autodeclarada na língua de origem ou por tradutor juramentado, 

quando não houver na UFSJ servidor disponível com tal qualificação. 

 
Art. 6º O aproveitamento de estudos pode ser concedido considerando as 

seguintes possibilidades: 

I – aproveitamento de estudos para integralização de unidades 

curriculares obrigatórias previstas no projeto pedagógico do curso, quando com elas 

houver correspondência; ou 

II – aproveitamento de estudos para integralização de unidades 

curriculares optativas, eletivas, em bloco, ou de conteúdo variável especificamente 

prevista no projeto pedagógico do curso, para o registro de atividades cursadas em 

mobilidade acadêmica, quando não houver a correspondência referida no inciso I. 
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§ 1º O aproveitamento de estudos é concedido apenas entre unidades 

curriculares do mesmo tipo ou classificação (e.g. disciplina, atividades acadêmicas, 

trabalho de conclusão de curso). 

§ 2º Para que a correspondência de que trata o inciso I seja possível, 

para unidades curriculares cursadas em instituições nacionais, o programa da unidade 

curricular deve corresponder a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) ou mais do 

conteúdo e da carga horária da unidade curricular da UFSJ. 

§ 3º Para a correspondência de que trata o inciso I, para unidades 

curriculares cursadas em instituições estrangeiras, fica a critério do Colegiado de Curso 

deliberar sobre a equivalência solicitada, levando em consideração a carga horária, o 

conteúdo e a metodologia entre as unidades curriculares oferecidos pela UFSJ e as 

cursadas na instituição estrangeira. 

§ 4º É permitida a combinação de mais de uma unidade curricular 

cursada na instituição de origem, ou de partes deles, para atender às condições de 

aproveitamento do inciso I. 

§ 5º As unidades curriculares do tipo Atividades Acadêmicas, Estágio 

Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso podem ser objeto de 

aproveitamento de estudos, desde que estejam previstas no projeto pedagógico do 

curso e regulamentadas pelo Colegiado do Curso em regulamento específico de 

acordo com as diretrizes curriculares. 

 
Art. 7º A solicitação de aproveitamento de estudos deve ser apreciada 

pelo Colegiado do Curso. 

§ 1º O Colegiado do Curso pode solicitar pronunciamento da unidade 

acadêmica responsável pela unidade curricular, caso julgue necessário. 

§ 2º Do indeferimento da solicitação de aproveitamento de estudos pelo 

Colegiado de Curso, caberá recurso ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONEP), sub restrita avaliação de ilegalidade e com justificativa devidamente 

documentada, a ser efetuado por requerimento, em até 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento do resultado. 

 
Art 8º Em caso de aprovação, as unidades curriculares serão registradas 

pela DICON com código e carga horária dos seus correspondentes na UFSJ, com a 

menção de que foram aproveitadas, não sendo atribuídas nota, frequência ou período 

letivo de integralização. 

 
Art. 9º As Coordenadorias de Cursos, a partir da data de solicitação do 

discente, terão um prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para análise dos 

aproveitamentos de estudos e, em caso de aprovação, a DICON terá um prazo de até 

30 (trinta) dias para registro no histórico do aluno. 

 
CAPÍTULO IV 

DA DISPENSA DE UNIDADES CURRICULARES 

 
Art. 10. As discentes e os discentes dos cursos de graduação da UFSJ 

podem ser dispensados de cursar unidades curriculares obrigatórias ou optativas ou 

em bloco pelas seguintes modalidades: 
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I – Abreviação do curso por extraordinário aproveitamento acadêmico, 

válida para quaisquer unidades curriculares, para discentes que tenham excelente 

aproveitamento nos estudos; 

II – Aproveitamento de estudos especiais, restrito a um conjunto de 

unidades curriculares definidas pelo Colegiado em edital específico. 

§ 1º A dispensa só é permitida para unidades curriculares em que o 

discente não tenha sido reprovado. 

§ 2º A dispensa de unidades curriculares do tipo Trabalho Acadêmico e 

Atividades Complementares não é permitida. 

§ 3º A dispensa de unidades curriculares do tipo Estágio só é permitida 

em caso de participação em programas específicos aos quais a UFSJ aderir. 

 
Art. 11. A dispensa de unidades curriculares para abreviação de curso, 

conforme definida na alínea I do Art. 10 desta Resolução, nos termos da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Art. 47, § 2º, é 

condicionada ao discente que tenha excelente aproveitamento nos estudos. 

§ 1º A ou o discente pode solicitar a dispensa para abreviação do curso 

somente uma vez ao longo de seu vínculo com a UFSJ para uma disciplina ou para um 

conjunto de disciplinas. 

§ 2º A carga horária máxima dispensada para abreviação do curso não 

pode ultrapassar 15% (quinze por cento) da carga horária total do curso. 

§ 3º São requisitos para solicitar a dispensa para abreviação de curso, 

além do § 1º do artigo 10: 

I – ter integralizado pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) da carga 

horária de disciplinas obrigatórias e optativas prevista para conclusão de seu curso; 

II – ter Média de Conclusão Normalizada (MCN)/Coeficiente de 

Rendimento (CR) igual ou superior a 90% (noventa por cento) do maior MCN/CR 

dentre todos os alunos regularmente matriculados no curso em que o solicitante estiver 

matriculado, calculado no momento da solicitação; 

 
Art. 12. A dispensa de unidades curriculares como Aproveitamento de 

Estudos Especiais, conforme definida na alínea II do Art. 10 desta Resolução, deve ser 

prevista em editais, definidos pelo Colegiados de Curso, no início do semestre letivo. 

§ 1º O Colegiado de Curso deve elaborar edital específico para dispensa 

de unidades curriculares como Aproveitamento de Estudos Especiais, no qual devem 

constar as unidades curriculares do curso passíveis de dispensa por Aproveitamento 

de Estudos Especiais, os critérios gerais de avaliação da solicitação de dispensa – 

exame de suficiência, análise de certificados ou ambos –, a documentação necessária 

para análise e a regra de conversão de notas, para o caso de dispensa a partir de 

certificados, para os quais o sistema de pontuação apresentado e o sistema de 

pontuação da UFSJ diferem em escalas; 

§ 2º A Coordenadoria do Curso deve tornar público e encaminhar à Pró- 

reitoria de Ensino de Graduação (PROEN), até o 1º (primeiro) dia de cada semestre 

letivo, o edital de dispensa de unidades curriculares como Aproveitamento de Estudos 

Especiais aprovado pelo Colegiado de Curso, que deverá ficar disponível na página do 

curso na Internet; 
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Art. 13. A solicitação de dispensa de unidades curriculares deve ser 

realizada pelo(a) discente interessado(a) junto à Coordenadoria de Curso por meio de 

formulário eletrônico. 

 
Art. 14. A solicitação de dispensa de disciplinas deve ser avaliada por 

banca examinadora, composta por, no mínimo, 3 (três) docentes, a ser constituída a 

partir de solicitação da Coordenadoria de Curso à Unidade Acadêmica responsável 

pela unidade curricular e nomeada pelo(a) chefe da Unidade Acadêmica. Pelo menos 

um dos membros da banca deve ter lecionado a disciplina nos 2 (dois) últimos 

semestres letivos ou estar lecionando-a no semestre corrente. 

 
§ 1º A banca examinadora ficará responsável pela elaboração e aplicação 

do Exame de Comprovação de Conhecimentos (ECC). 

§ 2º O ECC deve ser regulamentado pelo Colegiado de Curso em 

regulamento próprio, podendo ser constituído de prova, apresentação de certificados 

ou outros instrumentos de avaliação específicos que atestam os conhecimentos, 

competências e habilidades do discente, levando em consideração a unidade curricular 

e o tipo de dispensa (abreviação de curso ou aproveitamento de estudos especiais). 

§ 3º No caso de certificados, não serão aceitos comprovantes que 

atestam a aprovação em unidades curriculares de outra instituição, pois este caso é 

regulamentado pelo dispositivo Aproveitamento de Estudos, Capítulo III, desta 

Resolução. 

 
Art. 15. É considerado aprovado no exame o discente que obtiver 

pontuação maior ou igual a 6,0 (seis) pontos. 

 
Parágrafo único. Das decisões da Banca Examinadora cabe recurso ao 

Colegiado de Curso, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de 

divulgação do resultado do ECC pela Coordenação de Curso ao discente requerente. 

 
Art. 16. O resultado do ECC deve ser registrado no Histórico Escolar do 

discente conforme a normatização vigente. 

 
Parágrafo único. O resultado obtido pelo discente no exame de 

comprovação de conhecimentos será computado para o cálculo dos Índices de 

Rendimento Acadêmico (IRA), regulamentados em Resolução específica. 

 
Art. 17. Compete ao Colegiado do Curso: 

I – elaborar os editais de dispensa de unidades curriculares como 

Aproveitamento de Estudos Especiais; 

II – avaliar a solicitação do discente para prestar o ECC; 

III – apreciar as solicitações de dispensa da unidade curricular do tipo 

Estágio, respeitando o disposto no § 3º do artigo 10; 

IV – analisar recursos interpostos em relação ao resultado da avaliação 

da solicitação de dispensa em até 15 (quinze) dias após a solicitação. 

 
Art. 18. Compete à Coordenadoria do Curso: 
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I – encaminhar à Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) os editais 

de dispensa de unidades curriculares como Aproveitamento de Estudos Especiais 

aprovados pelo Colegiado de Curso para serem disponibilizados na página do curso na 

Internet; 

II – tornar público, até o 1º (primeiro) dia de cada semestre letivo os 

editais de dispensa de unidades curriculares como Aproveitamento de Estudos 

Especiais; 

III – abrir processo com a documentação apresentada; 

IV – solicitar à unidade acadêmica responsável pelas unidades 

curriculares, uma Banca Examinadora para cada disciplina requerida, que terá a 

incumbência de preparar e aplicar o ECC; 

V – informar à ou ao discente requerente sobre a forma, os critérios, a 

data, o horário, as etapas de avaliação e o local de realização do ECC, com 

antecedência de, no mínimo, 8 (oito) dias da data do início; 

VI – informar à ou ao discente requerente o resultado do ECC no prazo 

máximo de 8 (oito) dias após a realização do exame; 

VII – no caso de aprovação, excluir a ou o discente requerente das 

disciplinas em que estiver inscrito(a); 

VIII – encaminhar ao Colegiado os recursos interpostos ao resultado; 

IX – ao final do processo, encaminhar a documentação à DICON para os 

registros e arquivamento no dossiê da ou do discente. 

 
Art. 19. Cabe à Banca Examinadora: 

I – avaliar as solicitações respeitando os critérios gerais definidos pelo 

Colegiado de Curso; 

II – definir os critérios, a data, o horário, as etapas do ECC bem como o 

local de realização e informá-los à Coordenação do Curso; 

III – aplicar o ECC, para o qual cada avaliador deve atribuir, em cada 

etapa de avaliação, nota de 0 (zero) a 10 (dez), sendo o resultado final alcançado pelo 

discente a média aritmética das notas; 

IV – informar o resultado à Coordenadoria do Curso no prazo máximo de 

7 (sete) dias após a realização do exame. 

 
Art. 20. O registro da dispensa no histórico escolar do discente é de 

competência da DICON. 

 
Art. 21. O processo de ECC deve ser concluído, com resultado final, no 

prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a sua solicitação pelo discente. 

 
CAPÍTULO V 

DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO 

 
Art. 22. A prorrogação excepcional do prazo máximo de integralização é 

de, no máximo, 34% (trinta e quatro por cento) do prazo máximo de integralização 

fixado no PPC, contado em semestres letivos e arredondado para o menor número 

inteiro mais próximo. 
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Art. 23. A cada semestre, o prazo para solicitação de prorrogação do 

prazo máximo de integralização encerra-se no final da 8ª (oitava) semana letiva 

conforme estabelecido no Calendário Acadêmico da UFSJ. 

 
Art. 24. A solicitação da prorrogação do prazo máximo de integralização é 

realizada pela ou pelo discente por meio de requerimento, anexando uma proposta de 

Plano de Estudos estruturado em formulário próprio disponível no portal da UFSJ para 

cumprimento das unidades curriculares a serem cursadas no período de prorrogação 

pretendido. 

§ 1º A primeira solicitação de prorrogação, juntamente com a entrega do 

Plano de Estudos, deve ocorrer no decurso do último semestre letivo antes de a ou o 

discente completar o prazo máximo de integralização, respeitando o prazo especificado 

no art. 22. 

§ 2º Para ter direito à prorrogação, é necessário que a ou o discente 

tenha integralizado, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária total do 

curso no momento da solicitação. 

 
Art. 25. A deliberação sobre a solicitação de prorrogação do prazo 

máximo de integralização é feita pelo Colegiado de Curso no prazo máximo de 6 (seis) 

semanas letivas a partir do recebimento da solicitação bem como do Plano de Estudos. 

§ 1º Em sua deliberação, o Colegiado levará em conta a possibilidade de 

conclusão do curso no prazo definido no Art. 22 desta Resolução. 

§ 2º Em caso de aprovação da prorrogação, o Colegiado de Curso pode 

acatar o Plano de Estudos sugerido pela ou pelo discente ou definir um novo Plano. 

§ 3º O Plano de Estudos aprovado é enviado à ou ao discente e uma 

cópia fica arquivada na Coordenadoria, para acompanhamento pelo Colegiado de 

Curso. 

 
DICON. 

§ 4º Após a deliberação, a Coordenadoria de Curso informa o resultado à 

 
§ 5º Em caso de deferimento, a prorrogação do prazo máximo de 

integralização é registrada no Histórico Escolar do discente no prazo máximo de 4 

(quatro) semanas letivas após o recebimento da resposta pela DICON. 

 
Art. 26. A prorrogação do prazo máximo de integralização que o 

Colegiado de Curso pode conceder a cada solicitação é de até 2 (dois) semestres 

letivos. 

 
Art. 27. Se ao final da prorrogação concedida o discente não tiver 

concluído o curso, ele poderá solicitar nova prorrogação antes do término do prazo 

concedido e desde que ainda esteja dentro dos limites estabelecidos no Art. 22 desta 

Resolução. 

§ 1º Se o discente tiver cumprido integralmente o que foi estipulado no 

Plano de Estudos, o coordenador do Curso pode autorizar a prorrogação pelo prazo 

necessário, até o máximo de 2 (dois) semestres letivos, por resposta ao requerimento. 

§ 2º Se o Plano de Estudos não tiver sido cumprido integralmente, caberá 

ao Colegiado do Curso deliberar sobre a nova solicitação. 
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Art. 28. Durante o período de prorrogação do prazo de integralização, são 

vetadas à ou ao discente: transferência de curso, suspensão de vínculo ou participação 

em programas de mobilidade acadêmica. 

 
Art. 29. Do indeferimento da solicitação de prorrogação pelo Colegiado de 

Curso, caberá recurso ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP), sub 

restrita avaliação de ilegalidade e com justificativa devidamente documentada, a ser 

efetuado por requerimento, em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento do resultado. 

 
Parágrafo único. O vínculo do discente solicitante é mantido durante a 

tramitação do recurso. 

 
Art. 30. Em caso de não solicitação de prorrogação no período 

especificado no art. 22 ou em caso de indeferimento da solicitação pelo Colegiado, 

após encerrado o prazo para recurso ou sendo o recurso negado pelo CONEP, cabe à 

DICON realizar os procedimentos para desvinculação da ou do discente de acordo com 

as normas da UFSJ. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 31. Revogam-se: 

I – a Resolução CONEP nº 43, de 4 de dezembro de 2013; 

II – a Resolução CONEP nº 13, de 29 de abril de 2015; 

III – a Resolução CONEP nº 21, de 8 de agosto de 2018; 

IV – a Resolução CONEP nº 13, de 19 de abril de 2018; e 

V – a Resolução CONEP nº 27, de 16 de dezembro de 2019. 

 
Art. 32. Esta Resolução entra em vigor no primeiro dia útil do mês de 

dezembro de 2021, gerando efeito a partir da publicação do ato normativo de 

implantação e início de funcionamento do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 

(SIGAA), módulo graduação, como Sistema Oficial de Controle Acadêmico da UFSJ. 

 
 

São João del-Rei, 03 de novembro de 2021. 
 

 

Profa. ROSY IARA MACIEL DE AZAMBUJA RIBEIRO 

 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em exercício 

 
 
 
 

Publicada no BIN nº 243 em 05/11/2021. 
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RESOLUÇÃO Nº 016, DE 30 DE JUNHO DE 2021.

Regulamenta a política de
estágio dos discentes de
graduação da UFSJ.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, e considerando o disposto no Decreto nº 10.139,
de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos
atos normativos inferiores a Decreto, o disposto no Art. 86 do Regimento Geral da
UFSJ, bem como o Parecer nº 036, de 30/06/2021, deste mesmo Conselho:

RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar a política de estágio dos discentes
matriculados e frequentes nos cursos de graduação da UFSJ de acordo com a Lei
nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Art. 2º Estágio é o ato educativo, acadêmico e supervisionado,
integrante do itinerário formativo do discente, desenvolvido no ambiente de
trabalho e que visa à preparação dos discentes de graduação para o trabalho
produtivo.

Art. 3º O estágio, como componente curricular, deve fazer parte do
Projeto Pedagógico do Curso (PPC), sendo realizado sob a orientação de um
docente da UFSJ e sob a supervisão de um profissional designado pela unidade
concedente com formação ou experiência profissional na área de conhecimento
do curso do discente estagiário.

Parágrafo único. Unidade concedente é a instituição pública ou privada que
tem condições de proporcionar experiência prática na área de formação do
discente e que oferece a vaga de estágio em que o discente realizará suas
atividades.

Art. 4º O estágio deve:
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I – ser um componente curricular, de espaço privilegiado à articulação
entre teoria e prática, devendo guardar coerência com o PPC do curso do
discente;

II – pautar-se na articulação entre a educação superior e a área de
formação do discente, objetivando a formação geral e específica dos
egressos profissionais e indicando competências comuns gerais para o
perfil de formação;

III – servir para o desenvolvimento de competências, habilidades e
cidadania em situações de aprendizagem conduzidas articuladamente
entre a UFSJ e o ambienteprofissional;

IV – ser uma atividade educativa, cuja proposta se dá de acordo com a
especificidade da formação profissional e cidadã do discente conforme a
legislação vigente;
V – ser um dos instrumentos de avaliação previstos no PPC e de
verificação da articulação entre todas as unidades curriculares e demais
atividades do curso;

VI – contemplar, de acordo com o PPC, as competências e habilidades
comuns dos profissionais de cada área e as competências e habilidades
específicas de cada profissão;
VII – proporcionar, em cada área, a inserção do discente na comunidade de
acordo com as diretrizes pedagógicas de cada curso;
VIII – buscar, por meio das diretrizes institucionais, melhor integração entre

os cursos;
IX – ser instrumento de valorização e desenvolvimento docente desde o
seu planejamento até os processos de organização das ações
educativas;

X – promover melhor articulação entre os cursos, para que se tenha
melhor planejamento e desenvolvimento de suas práticas que acontecem
em uma mesma unidade concedente;
XI – levar o discente a compreender a unidade concedente também como
um espaço de ensino, a fim de que sejam estabelecidas relações de
proximidade entre os serviços prestados e a UFSJ;
XII – considerar, como contrapartida, a educação continuada dos
supervisoresda unidade concedente na relação entre empresa e a UFSJ;
XIII – estimular a Universidade a caminhar para a construção de espaços
quecontribuam para a formação dos discentes;
XIV – garantir, em sua supervisão, a reflexão sobre a prática profissional,
possibilitando a construção da identidade profissional;
XV – conceber-se como ato educativo, reconhecendo seus princípios de
relação entre teoria e prática, reflexão do processo de formação
profissional, construção de responsabilidade social e, sobretudo,
construção da concepção do trabalho na área de formação, como o
cuidado com a vida humana, nas condições de nossa realidade social.

Art. 5º O estágio se classifica como:

I - Obrigatório: aquele definido como tal no PPC, cuja carga horária
mínima é exigida paraaprovação, integralização do curso e obtenção do diploma;
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II - Não obrigatório: aquele realizado pelo discente como atividade
opcional acrescida à carga horária mínima regular e obrigatória ou como atividade
complementar a critério do Colegiado do Curso.

§ 1º Caberá à Coordenação de curso analisar as solicitações de
prorrogação do período de estágio quando a carga horária ultrapassar a
mínima exigida no PPC, respeitando-se o limite máximo de 2 (dois) anos,
conforme prevê legislação vigente.

§ 2º A prorrogação do período de estágio deverá ser formalizada através
de Termo Aditivo assinado pelas partes, devendo ser anexado ao Termo
de Compromisso de Estágio.

§ 3º As atividades em estágio na modalidade Não Obrigatório deverão
configurar-se em estreita relação com a formação pretendida pelo discente,
sendo exigida toda documentação na forma da lei.

Art. 6º No estágio Obrigatório, para aprovação, integralização do curso e
obtenção do diploma, é indispensável o cumprimento da carga horária mínima
exigida prevista no PPC, sendo vedada a aprovação do discente por percentual
de frequência.

Art. 7º Os instrumentos jurídicos que regulamentam o estágio são:

I - o Convênio para concessão de estágio;
II – o Termo de Compromisso de Estágio;
III – o Plano de Estágio.

§ 1º O Convênio de concessão de estágio, de caráter facultativo, é
um documento que explicita o processo educativo compreendido nas atividades
programadas de estágio de discentes de acordo com a Lei Federal nº 11.788, de
25 de setembro de 2008.

§ 2º O Termo de Compromisso de Estágio, documento obrigatório
que deverá ser providenciado antes de o discente iniciar o estágio, é um acordo
tripartite celebrado entre o discente estagiário, a unidade concedente do estágio e
a UFSJ, representada pelo coordenador do curso de matrícula do discente,
prevendo as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso,
à etapa e ao tipo da formação acadêmica deste e ao horário e ao Calendário
Acadêmico da UFSJ.

§ 3º O Plano de Estágio é um documento obrigatório devendo ser
previamente celebrado entre o aluno, o professor orientador e o supervisor da
parte concedente, sendo necessário para o planejamento das atividades a serem
desenvolvidas pelo estagiário e possibilitando verificar seu desempenho e
contribuir para sua formação;

§ 4º É permitida a celebração de convênio entre a UFSJ e a unidade
concedente do estágio, cuja minuta será elaborada pelo Setor de Estágios
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(SESTA) da UFSJ ou, alternativamente, pela unidade concedente, garantindo-se
o cumprimento das normas institucionais.

Art. 8º Para a realização do estágio, obrigatório ou não, é
compulsória a contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor do
estagiário, durante todo o período de realização deste, nos termos da legislação
vigente.

§ 1º O número da apólice do seguro e a razão social da seguradora
deverão constar no Termode Compromisso de Estágio

§ 2º A contratação do seguro é de responsabilidade da unidade
concedente, podendo, alternativamente, ser assumida pela UFSJ no caso de
estágio obrigatório.

§ 3º Após o cumprimento da carga horária mínima exigida para o
estágio obrigatório, conforme estabelecido no PPC, e havendo interesse por
parte da concedente em prorrogar o período de realização do estágio,
respeitando o limite máximo de 2 (dois) anos conforme prevê a legislação vigente,
a contratação do seguro será de responsabilidade da concedente.

§ 4º É vedado ao discente uma nova contratação do seguro pela
UFSJ após o cumprimento da carga horária mínima exigida para o estágio
obrigatório.

§ 5º Em nenhuma hipótese, a UFSJ contratará seguro para os
alunos que realizarão estágio não obrigatório, exceto para aqueles matriculados e
frequentes nos cursos de graduação da UFSJ que desenvolverão suas atividades
na própria UFSJ, sendo vedado o início do estágio sem comprovação da apólice
de seguro.

Art. 9º Os alunos selecionados no Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID) ou no Programa de Residência Pedagógica (RP)
poderão ser incluídos na apólice de seguro contratada pela UFSJ, desde que a
carga horária de atividades realizadas nos referidos programas seja objeto de
dispensa de carga horária parcial ou total de Unidades Curriculares do tipo
Estágio dos cursos de grau acadêmico Licenciatura, estabelecidas pelo Colegiado
de Curso.

Art. 10. A jornada de atividade em estágio é definida em comum
acordo entre a UFSJ, a unidade concedente e o discente estagiário, devendo
constar no Termo de Compromisso e ser compatível com as atividades
acadêmicas do estagiário.

§ 1º O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos
períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter a jornada
de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no PPC ou
por deliberação do Colegiado de Curso
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§ 2º Nos períodos de férias acadêmicas, a jornada de estágio é
estabelecida de comum acordo entre o estagiário e a unidade concedente,
sempre com a interveniência do coordenador de curso.

Art. 11. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer
natureza e o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação
que venha a ser acordada, sendo obrigatóriaa sua concessão, bem como auxílio-
transporte nos casos de estágio não obrigatório

Art. 12. Para a realização do estágio supervisionado, o discente
deverá estar matriculado einscrito em Estágio na UFSJ.

Parágrafo único - É vedado ao discente se inscrever em unidade
curricular do tipo disciplina, após ter integralizado todas as unidades curriculares
do curso, para realizar estágio Não Obrigatório

Art. 13. Os discentes regularmente matriculados e frequentes em
curso de graduação da UFSJ poderão realizar estágio no exterior, nos termos da
legislação vigente e desta Resolução, desde que seja na área de formação de seu
curso.

Parágrafo único. É de responsabilidade da Assessoria para Assuntos
Internacionais (ASSIN)os procedimentos necessários para a realização de estágio
no exterior.

Art. 14. O Colegiado de Curso regulará a matéria no âmbito do curso e
disporá sobre:

I – inserção do estágio no PPC;
II – carga horária, duração e jornada de estágio, respeitada a legislação

vigente;
III – condições para caracterização e definição dos campos de estágio;
IV – sistemática de organização, orientação, supervisão e avaliação do

estágio.

§ 1º As atividades de extensão, de monitoria e de iniciação científica ou
profissionais desenvolvidas pelo discente somente poderão ser equivalentes ao
estágio, de forma parcial ou integral, se previstas no PPC ou por deliberação do
Colegiado de Curso.

§ 2º É obrigatória a apresentação periódica, pelo discente, de relatório de
suas atividades ao docente orientador, acompanhado da avaliação do supervisor
de campo, em prazo não superiora 6 (seis) meses.

§ 3º A avaliação final dos discentes estagiários é de responsabilidade do
docente orientador do estágio.



CONEP – UFSJ
Parecer Nº 36/2021

Aprovado em 30/06/2021

Art. 15. Em hipótese alguma, poderá ser cobrada do discente
qualquer taxa administrativa referente à obtenção e realização do estágio
obrigatório

Art. 16. A UFSJ, desde que atendida a demanda de estágio de
seus discentes, pode também oferecer vagas para estágio a discentes de outras
instituições de ensino

§ 1º O preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo
será feito por meio de edital elaborado e divulgado pela Pró-reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas (PROGP).

§ 2º Deverá ser encaminhada ao Setor de Estágios (SESTA) 1 (uma)
cópia do edital de que trata o caput deste artigo, para conhecimento, divulgação e
arquivo.

§ 3º A seguinte documentação é exigida para a realização de
estágio na UFSJ por estudantesde outras instituições:

I - documento da instituição de origem, que comprove matrícula e
frequência do estudante, comdata não superior a 6 (seis) meses;
II - carta de apresentação do estudante fornecida pela instituição de

origem
III - apólice de seguro contra acidentes pessoais em favor do

estagiário contratada pela instituição de origem.

Art. 17. O SESTA poderá recorrer à intermediação de agentes de
integração, entre o sistema de ensino e os setores de produção, serviços,
comunidades e governo, mediante condições acordadas em instrumento jurídico
adequado, que atuarão com a finalidade de:

a) identificar, preferencialmente, para o SESTA, as oportunidades de
estágio junto a entidades públicas e privadas;
b) facilitar o ajuste das condições de estágio, a constarem do instrumento
jurídico próprio;

c) prestar serviços administrativos de cadastramento de discentes, campos
e oportunidades de estágio, bem como de execução do pagamento de
bolsas e outros solicitados pela instituição de ensino.

Parágrafo único. Entende-se por agente de integração a instituição pública
ou particular que promova a interlocução entre a instituição de ensino, o estagiário
e a unidade concedente da realização do estágio.

Art. 18. Os casos não previstos nesta Resolução são deliberados pela Pró-
reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) da UFSJ.

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de publicação em virtude da
excepcionalidade do expediente administrativo.

Art. 20 Revoga-se a Resolução no 025, de 11 de novembro de 2015.
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São João del-Rei, 30 de junho de 2021.

Prof. MARCELO PEREIRA DE ANDRADE
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Publicado no DOU em: 02/07/2021 | Edição: 123 | Seção: 1 | Página: 62
Publicada no BIN nº 136 em 02/07/2021.
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RESOLUÇÃO No 009, de 6 de março de 2013.

Regulamenta a Sessão Solene de Colação de Grau
dos Cursos de Graduação da Universidade Federal
de São João del-Rei – UFSJ.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições, e na
forma do que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 15, incisos I e V; e o art. 55 do
Estatuto aprovado pela Portaria/MEC no 2.684, de 25 de setembro de 2003 – DOU de 26 de
setembro de 2003, e considerando o Parecer no 022, de 06/03/2013, deste mesmo Conselho;

RESOLVE:

Art. 1o A Colação de Grau dos Cursos de Graduação é um ato acadêmico oficial
e obrigatório, de caráter público, sob a responsabilidade da Universidade Federal de São João
del-Rei – UFSJ, na forma do Regimento Geral.

Art. 2º Estará apto a colar grau o discente que:

I – integralizar o curso;
II – fizer a solicitação de colação de grau;
III – cumprir todas as atividades previstas no Projeto Político Pedagógico de seu

curso;
IV – estar em dia com as obrigações acadêmicas regimentais;
V – apresentar declaração de “Nada Consta” emitida pela Divisão de Bibliotecas

da UFSJ;
VI – participar do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), se

o curso for selecionado, conforme legislação vigente.

§ 1º Não será permitida a participação condicional ou de outra natureza.

§ 2º O discente apto a colar grau pode ser representado na cerimônia por um
procurador habilitado.

Art. 3º A Sessão Solene de Colação de Grau é presidida pelo Reitor,
secretariada pelo Diretor da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) e
organizada pela Assessoria de Comunicação (ASCOM), devendo ser realizada nas
dependências da Instituição ou em local determinado por esta.

§ 1º As Sessões Solenes de Colação de Grau são realizadas por agrupamento
de cursos, conforme definição dos órgãos envolvidos no evento.

§ 2º O Reitor terá precedência sobre todas as autoridades presentes, exceto
quando estiver presente o Presidente da República, o Vice-Presidente ou seu representante.

§ 3º Na impossibilidade da presença do Reitor, a Presidência da Sessão caberá
ao seu representante legal.
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§ 4º A Sessão Solene de Colação de Grau de cursos vinculados a um único
Centro pode ser presidida pelo seu Diretor.

§ 5º É vedado a qualquer servidor da UFSJ representar a Instituição em
cerimônias com conotação de formatura fora da presente norma.

Art. 4º Para cada Sessão Solene de Colação de Grau, deve haver ata registrada
e lavrada em livro próprio pela DICON, sendo assinada pelo Presidente da Sessão, pelos
Coordenadores de Curso, pelo Secretário da Sessão e por todos os concluintes, sendo
condição indispensável para solicitar o diploma de graduação.

Art. 5º A Colação de Grau pode ser realizada de duas formas:

I – Coletiva: Colação de Grau com a participação de todos os concluintes;
II – Em separado: Colação de Grau realizada por motivo de ingresso imediato no

mercado de trabalho ou em cursos de pós-graduação stricto sensu.

§ 1º A Colação de Grau deve ser requerida à DICON, pessoalmente, ou por um
procurador habilitado, no período previsto no Calendário Acadêmico.

§ 2º A Colação de Grau em separado deve ser requerida à DICON, mediante
apresentação de correspondência de empresa constando o cronograma de contratação,
homologação de concurso público em que o discente figure como “classificado” ou
comprovante de inscrição em processo seletivo de pós-graduação, acompanhado do
respectivo edital.

§ 3º A Sessão Solene de Colação de Grau coletiva ocorre em datas definidas no
Calendário Acadêmico.

Seção I
Colação de Grau Coletiva

Art. 6º A mesa de honra para a Sessão Solene de Colação de Grau deverá ser
composta pelos seguintes integrantes:

I – Presidente da Sessão;
II – Coordenador de curso ou representante legal;
III – Secretário da Sessão.

Parágrafo único. Outras autoridades e convidados podem compor a mesa, desde
que haja aquiescência da ASCOM.

Art. 7º A Sessão Solene de Colação de Grau constará das seguintes partes:

I – Composição da mesa;
II – Abertura oficial pelo Presidente da Sessão;
III – Ato cívico;
IV – Discurso do Presidente da Sessão;
V – Leitura da ata de colação de grau pelo Secretário da Sessão;
VI – Chamada de nominal e assinatura do termo de colação de grau;
VII – Encerramento da cerimônia pelo Presidente da Sessão.

§ 1º Outras atividades podem ser inseridas de acordo com a especificidade de
cada cerimônia.



3

CONEP – UFSJ
Parecer No 22/2013

Aprovado em 06/03/2013

§ 2º Os formandos deverão chegar ao local da cerimônia com 30 minutos de
antecedência.

§ 3º A condução da cerimônia deve ser feita pelo Mestre de Cerimônia
designado pela Assessoria de Comunicação da UFSJ.

Art. 8º O silêncio deve ser respeitado tão logo tenha início a Sessão Solene de
Colação de Grau, não sendo permitido o uso de apitos, tambores, buzinas, cornetas ou
qualquer outro instrumento durante o andamento da cerimônia.

Seção II
Colação de Grau em Separado

Art. 9º A Colação de Grau em separado é aquela em que o Presidente da
Sessão de Colação de Grau, procede à imposição de grau ao discente que não possa
participar da Colação de Grau coletiva, com apresentação das devidas justificativas, nos
termos do Regimento Geral.

Seção III
Disposições Gerais

Art. 10. Os participantes da Sessão Solene de Colação de Grau devem
comparecer, preferencialmente, com vestes talares, ou em traje social, ou esporte fino.

Art. 11. No ato de Colação de Grau, o concluinte recebe o Atestado de
Conclusão de Curso e o Histórico Escolar.

Parágrafo único. O graduado deverá, posteriormente, solicitar, junto à DICON, o
registro do seu diploma.

Art. 12. As cerimônias da colação de grau da modalidade “Educação à Distância”
(EAD) serão realizadas em São João del-Rei.

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as Resoluções/CONEP nº 017 e nº 018, de 05 de setembro
de 2007.

São João del-Rei, 6 de março de 2013.

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Publicada nos quadros da UFSJ em 08/03/2013.
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