
    

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 12  de 13 de dezembro de 2018 

Dispõe sobre a Normatização do oferecimento de aulas        
em dias e horários não regulamentares e de aulas         
conjuntas entre graduação e pós-graduação no âmbito do        
Programa Interdepartamental de Pós-Graduação    
Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade      
da UFSJ (PIPAUS/UFSJ). 

 
Com base nas especificidades do Programa, considerando a demanda de diversos professores            
no sentido de otimizar as aulas que oferecem na graduação e na pós-graduação e com vista a                 
oferecer uma maior diversidade de disciplinas interdisciplinares para os alunos do Programa, de             
modo a ampliar seus conhecimentos e opções de desenho curricular, fica permitido a todos os               
integrantes do corpo docente, permanente, visitante, colaborador ou convidado, o oferecimento           
de disciplinas conjuntas com a graduação e/ou em horários extras, desde que cumpridas as              
disposições a seguir.  

Art. 1° - Os dias e horários regulamentares de aulas do Programa são, frise-se, às segundas,                
terças e quartas-feira pela manhã e pela tarde. 

Art. 2° - Os professores do programa podem ofertar disciplinas conjuntas com a graduação nas               
quais atuam, desde que aprovadas pelo colegiado de curso da referida graduação, nos dias e               
horários regulamentares de aulas do Programa. 

Parágrafo único: Neste caso estas aulas contam normalmente para a integralização do curso,             
conforme previsto no Regimento do Programa. 

Art. 3° - Os professores do programa podem ofertar disciplinas conjuntas com a graduação nas               
quais atuam, desde que aprovadas pelo colegiado de curso da referida graduação, fora dos              
dias e horários regulamentares de aulas do Programa. 
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Parágrafo primeiro: As disciplinas oferecidas fora dos dias e horários regulamentares NÂO            
podem ser contabilizadas/convalidadas com/como disciplinas obrigatórias, que são aquelas         
previstas no Regimento do Programa, que devem sempre ser ofertadas nos dias e horários              
regulamentares;  

Parágrafo segundo: A secretaria de Programa deverá manter lista atualizada das disciplinas            
oferecidas fora dos dias e horários regulares, contendo cargas horárias, dias e horários de              
oferecimento e nome do professor a qual, quando da solicitação de convalidação/equivalência            
de disciplina por parte de qualquer aluno do programa, deverá acompanhar a documentação             
encaminhada ao parecerista para conhecimento o qual não poderá, reforce-se, convalidá-la           
com nenhum disciplina obrigatória;  

Art. 4° - Os professores do Programa não poderão contabilizar as disciplinas oferecidas fora dos               
dias e horários regulamentares como sendo parte ou a totalidade da carga de aulas              
obrigatórias que o mesmo deve ministrar no Programa, a saber: pelo menos uma disciplina por               
ano;  

Art. 5° - Todas as disciplinas cursadas fora dos dias e horários regulamentares são              
consideradas como sendo disciplinas extras sendo, portanto, eletivas e, não podem ser            
convalidadas com disciplinas obrigatórias sejam elas obrigatórias da linha ou eletivas da linha 

Art. 6° - Todas as disciplinas cursadas fora dos dias e horários regulamentares, integrarão o               
histórico escolar do aluno. 

Art. 7º - Casos excepcionais ou omissos, devidamente documentados, serão analisados pelo            
Colegiado de Curso do Programa.  

Art. 8° - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data. 

São João del-Rei, 13 de dezembro de 2018.  

 

 

Prof. Dr. Adilson Siqueira 
 
Presidente do Colegiado 
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