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TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. Para os efeitos deste Regulamento, são considerados cursos regulares de graduação os cursos 
de graduação de natureza presencial e a distância com oferta permanente e sistemática, cujo acesso se dá 
por meio de processo seletivo ou por outras formas de ingresso definidas mediante convênio, por lei ou por 
resolução interna. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta resolução, esses cursos regulares de graduação serão 
denominados simplesmente cursos de graduação. 

Art. 2º. Os cursos de graduação da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA habilitam os 
estudantes à obtenção de formação acadêmica em nível superior nas modalidades bacharelado, licenciatura 
ou outras que assegurem o exercício profissional. 

Art. 3º. Os cursos de graduação da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA serão 
ofertados de acordo com o estabelecido nos respectivos projetos pedagógicos, consolidados pelas resoluções 
emanadas do CONSEPE, em consonância com a legislação vigente. 

TÍTULO II 
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Art. 4º. Os cursos de graduação da UFERSA adotam o modelo de formação em ciclo único ou de 
formação em dois ciclos. 

§1º Os cursos de formação em ciclo único e de segundo ciclo proporcionam formação específica em 
seu campo do conhecimento. 

§2º Os cursos de primeiro ciclo proporcionam formação geral, opcionalmente complementada por 
ênfases preparatórias para ingresso em cursos de segundo ciclo. 

§3º Os cursos de segundo ciclo recebem, prioritariamente, estudantes já graduados em cursos de 
primeiro ciclo. 

CAPÍTULO I 
DA CARACTERIZAÇÃO DOS CURSOS 

Art. 5º. A caracterização de um curso de graduação compreende nome, quantidade de vagas, turno, 
centros acadêmicos, campus, modalidade e grau concedido. 

Art. 6º. As unidades de vinculação de um curso de graduação podem ser: 
I. Um ou mais Centros Acadêmicos; 

II. Um ou mais Departamentos Acadêmicos; ou 
III. Um ou mais Centros acadêmicos em conjunto com um ou mais Departamentos Acadêmicos. 

Art. 7º. Os cursos de Graduação são ofertados nas modalidades presencial e a distância. 
§ 1º Entende-se por presencial a modalidade de oferta que pressupõe presença física do estudante e 

do professor às atividades didáticas. 
§ 2º Entende-se por a distância a modalidade educacional na qual a mediação nos processos de ensino 

e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

Art. 8º. Os cursos de graduação concederão grau em bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. 
§1º O bacharelado é um curso superior que confere ao diplomado competências e habilidades em 

determinado campo do saber para o exercício de atividade profissional, concedendo o título de bacharel. 
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§2º A licenciatura é um curso superior que confere ao diplomado competências e habilidades para o 
exercício da profissão docente, em sua área de formação específica, no âmbito da educação básica e 
profissional, concedendo o título de licenciado. 

§3º Os cursos superiores de tecnólogo dão formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, 
que conferem ao diplomado competências e habilidades para atuar em áreas profissionais específicas, 
caracterizadas por eixos tecnológicos, com o grau de tecnólogo. 

CAPÍTULO II 
DA CRIAÇÃO, DA SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DE CURSOS 

Art. 9º. O processo de criação de curso, atendido os dispositivos da legislação superior, será iniciado 
pelo Centro Acadêmico ou Departamento Acadêmico, enviado para o Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão para expedir parecer que será enviado para apreciação e homologação do Conselho Universitário. 

Art. 10º. O processo de criação do curso deverá ser obrigatoriamente acompanhado do projeto 
pedagógico de curso, sendo esta condição indispensável para a criação, estruturação e funcionamento do 
curso, tornando-se a diretriz do curso implantado. 

Art. 11º. Compete à PROGRAD prestar assessoramento didático-pedagógico durante a elaboração do 
projeto de criação do curso, devendo ainda emitir parecer quanto à sua criação. 

Art. 12º. A criação ou extinção de habilitação ou turno de funcionamento em curso de graduação já 
existente só poderá ocorrer por deliberação do CONSEPE, ouvidos o conselho do curso e o conselho de centro 
acadêmico. 

Art. 13º. Um curso, habilitação ou turno de funcionamento é considerado: 
I. Ativo, quando se encontra em funcionamento regular, tendo oferecido vagas iniciais de ingresso em 

algum dos últimos dois anos; 
II. Suspenso, quando se acha em processo de desativação, não tendo disponibilizado vagas iniciais nos 

dois últimos anos, mantendo apenas atividades acadêmicas que propiciem a conclusão para os estudantes 
ativos nele cadastrados; 

III. Inativo, quando deixou de oferecer vagas iniciais e não possui nenhum estudante ativo no ano de 
referência, mas pode ser reativado a qualquer momento, a critério da instituição; ou 

IV. Extinto, quando não oferece novas vagas para qualquer processo seletivo, não possui nenhum 
estudante ativo cadastrado e não será reativado. 

§1º A situação relativa ao inciso II deve ser decidida pelo CONSEPE, mediante proposta aprovada pelo 
órgão conselho da unidade à qual pertença o curso. 

§2º As situações relativas aos incisos III e IV são decididas pelo CONSEPE. 
§3º Aos estudantes dos cursos suspensos devem ser asseguradas as condições indispensáveis para 

que possam concluí-lo. 

TÍTULO III 
DAS FORMAS DE INGRESSO NOS CURSOS 

Art. 14º. O acesso ao ensino de graduação na UFERSA se dá através das formas regulares e especiais 
de ingresso. 

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

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

Art. 15º. São formas regulares de ingresso: 
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I. Sistema de seleção unificado para ingresso no ensino superior, estabelecido pelo Ministério da 
Educação; 

II. Reingresso de segundo ciclo; 
III. Vestibular; 
IV. Convênio Cultural 
V. Ocupação de vagas ociosas; 

a) Reingresso; 
b) Reopção de Curso; 
c) Transferência; 
d) Ingresso como Portador de Diploma. 

VI. Outras formas de ingresso, definidas mediante convênio ou determinadas por lei. 

CAPÍTULO I 
DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADO 

Art. 16º. A UFERSA adota como forma principal de ingresso nos seus cursos de graduação o sistema 
de seleção estabelecido pelo Ministério da Educação para este fim, atualmente correspondente ao Sistema 
de Seleção Unificada – SiSU. 

Parágrafo único. A periodicidade e as normas deste sistema de seleção são definidas a cada ano, em 
concordância com as diretrizes do Ministério da Educação. 

CAPÍTULO II 
DO REINGRESSO DE SEGUNDO CICLO 

Art. 17º. O reingresso de segundo ciclo é a forma de ingresso acessível preferencialmente aos egressos 
dos cursos de primeiro ciclo da UFERSA para se vincularem a um curso de segundo ciclo também da UFERSA. 

Art. 18º. O reingresso de segundo ciclo é concedido mediante realização de processo seletivo próprio 
para ocupação de vagas especificas. 

§1º O projeto pedagógico de cada curso de segundo ciclo fixa o curso e eventualmente a ênfase 
de primeiro ciclo que devem ser concluídos para que um candidato possa participar do processo seletivo 
daquele curso. 

§2º O processo seletivo para reingresso de segundo ciclo é dispensado quando o numero de 
inscritos habilitados a concorrer for superior em no máximo 25% (vinte e cinco por cento), igual ou inferior 
as vagas oferecidas no período, caso em que todos os habilitados terão o reingresso concedido. 

§3º O processo seletivo para reingresso de segundo ciclo também pode ser dispensado quando 
o conselho do curso de segundo ciclo decidir garantir vaga para todos os habilitados inscritos, mesmo em 
numero superior a 25% (vinte e cinco por cento) das vagas oferecidas no período. 

Art. 19º. Somente pode concorrer a seleção de que trata o Art. 18º o candidato que, no período 
determinado, apresentar requerimento instruído com Diploma ou certificado de conclusão do curso e da 
ênfase, quando for o caso, ou histórico escolar que comprove que é provável concluinte do curso e da ênfase 
no período; 

Art. 20º. O processo seletivo para reingresso de segundo ciclo é disciplinado por edital publicado pela 
PROGRAD. 
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CAPÍTULO III 
DA ADMISSÃO POR CONCURSO VESTIBULAR 

Art. 21º. O vestibular, realizado quando em conformidade com a necessidade institucional, é 
coordenado pela Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS, com normas específicas e válidas apenas 
para o processo seletivo em questão. 

CAPÍTULO IV 
CONVÊNIO CULTURAL 

Art. 22º. Forma de ingresso de estudante estrangeiro para curso de graduação da UFERSA, com base 
em termos de acordos oficiais celebrados por instâncias da Administração Federal e regidos por legislação 
específica. 

Art. 23º. A Universidade poderá estabelecer convênios culturais com Instituições de Ensino Superior, 
nacionais e estrangeiras, ou com outros países, conforme regulamentado em Resoluções específicas do 
CONSEPE para cada convênio celebrado. 

CAPÍTULO V 
DA OCUPAÇÃO DE VAGAS OCIOSAS 

Art. 24º. As vagas ociosas existentes em cada curso de graduação da UFERSA serão preenchidas 
obedecendo à seguinte ordem de prioridade: 

I. Reingresso; 
II. Reopção de Curso; 

III. Transferência; 
IV. Ingresso como Portador de Diploma. 

Art. 25º. A CPPS – Comissão Permanente de Processo Seletivo – divulgará, semestralmente, o número 
de vagas ociosas existentes em cada curso da UFERSA, limitadas ao Parecer do Conselho de cada Curso, 
divididas em duas categorias: 

I. Vagas ociosas em decorrência de abandono ou cancelamento espontâneo; 
II. Vagas ociosas em decorrência de outros processos. 

§1º As vagas ociosas de que trata o caput serão oriundas da evasão do semestre anterior ao da 
inscrição. 

§2º As vagas que trata o inciso I serão preenchidas prioritariamente pelo processo de Reingresso. 
§3º As vagas remanescentes para os processos de Reopção de Curso, Transferência e Ingresso como 

Portador de Diploma serão iguais à soma das vagas não ocupadas no processo de Reingresso com as vagas 
definidas no inciso II. 

Art. 26º. O Reingresso tem por objetivo a ocupação de vagas de estudantes que perderam o vínculo 
com a UFERSA, há no máximo três anos, por motivo de abandono ou cancelamento espontâneo. 

Art. 27º. A Reopção de Curso tem como objetivo permitir que um estudante regularmente 
matriculado na UFERSA, que ingressou via vestibular ou SISU/MEC, possa cursar uma graduação diferente 
dentro de uma mesma área. 

Art. 28º. A Transferência tem como objetivo permitir o ingresso de estudantes nos cursos de 
graduação da UFERSA que estejam matriculados em outro campus da UFERSA, em outro turno de 
oferecimento no mesmo campus, ou em outra Instituição de Ensino Superior. 

Art. 29º. A Reopção de Curso ou Transferência somente serão permitidas ao candidato que tenha 
cursado no mínimo 20% da carga horária e que não tenha concluído mais de 80% da carga horária total do 
currículo pleno do curso de origem. 
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Art. 30º. O Ingresso como Portador de Diploma tem como objetivo permitir que graduados possam 
cursar um outro curso de graduação na UFERSA. 

Art. 31º. Compete à Comissão Permanente de Processo Seletivo – CPPS a elaboração e a publicação 
do edital para Reingresso, Reopção de Curso, Transferência e Ingresso como Portador de Diploma, de acordo 
com o calendário acadêmico. 

Art. 32º. Perde o direito à vaga, o candidato aprovado no processo que não comparecer na data 
determinada para realização da matrícula. 

Parágrafo único. As vagas de que trata o caput deste artigo serão disponibilizadas para uma segunda 
chamada, em caráter único, especificada no edital do processo seletivo. 

Art. 33º. Será desclassificado automaticamente dos processos seletivos Reopção, Transferência, 
Portador de Diploma, o candidato que já foi graduado no curso pretendido. 

Seção I 
Do Reingresso 

Art. 34º. Reingresso será concedido aos estudantes que perderam sua vaga na UFERSA há no máximo 
três anos. 

Art. 35º. A CPPS publicará no sítio da UFERSA um edital específico para o processo de Reingresso de 
acordo com essa resolução e calendário acadêmico. 

Art. 36º. O Reingresso deve atender à condição de disponibilidade de vagas no curso pretendido. 

Art. 37º. A classificação dos candidatos será feita pela CPPS, com a análise do histórico escolar, 
seguindo a ordem decrescente de carga horária obrigatória cumprida no curso. 

Parágrafo único. Para desempate serão adotados os critérios definidos na seguinte ordem: 
a) maior índice de rendimento acadêmico; 
b) menor tempo de abandono; 
c) candidato com maior idade. 

Art. 38º. O reingresso será obrigatoriamente no curso de origem. 
Parágrafo único. O estudante que reingressou não poderá participar de novo processo seletivo para 

Reopção de Curso ou Transferência. 

Art. 39º. As vagas remanescentes do processo de Reingresso serão automaticamente acrescidas ao 
quantitativo de vagas dos cursos de origem, podendo ser preenchidas por candidatos classificados no 
processo de Reopção de Curso, Transferência e Ingresso como Portador de Diploma. 

Seção II 
Da Reopção 

Art. 40º. A Reopção de Curso será concedida, uma única vez, apenas aos estudantes que ingressaram 
na UFERSA via vestibular ou através do SISU/MEC. 

Art. 41º. O ingresso por Reopção de Curso deve atender às seguintes condições: 
I. Disponibilidade de vagas no curso pretendido, limitado a 10% das vagas iniciais; 

II. O candidato estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFERSA de área afim ao curso 
pretendido, de acordo com os termos do edital. 

Art. 42º. A seleção dos candidatos à Reopção de Curso será feita mediante análise do Histórico Escolar. 
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§1º A análise será feita pela CPPS, mediante avaliação do índice de rendimento acadêmico – IRA, 
presente no histórico escolar do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA); 

§2º A classificação obedecerá à ordem decrescente do IRA, sendo considerado classificado, o 
candidato que obtiver IRA igual ou superior a seis (6,0). 

§3º Em caso de empate serão adotados, para desempate, os critérios na seguinte ordem: 
a) menor tempo no curso de origem; 
b) candidato com maior idade. 

Art. 43º. As vagas remanescentes do processo de Reopção de Curso serão automaticamente 
acrescidas ao quantitativo de vagas dos cursos de origem, podendo ser preenchidas por candidatos 
classificados no processo de Transferência e Ingresso como Portador de Diploma. 

Seção III 
Da Admissão Por Transferência 

Art. 44º. A Transferência voluntária de estudantes de outros campi ou outras Instituições de Ensino 
Superior para a UFERSA dar-se-á no limite das vagas existentes, mediante processo seletivo. 

Art. 45º. A Transferência deve atender às seguintes condições: 
I. Disponibilidade de vaga no curso pretendido; 

II. Que o candidato esteja regularmente matriculado, no semestre da solicitação, em curso superior da 
mesma área ou de áreas afins ao curso pretendido, com base nos critérios estabelecidos pela CAPES e CNPq, 
devidamente autorizado/reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). 

Art. 46º. A seleção dos candidatos à Transferência será feita pela CPPS mediante o cálculo da nota de 
classificação, que é o resultado obtido pela média aritmética da nota obtida pelo candidato nas provas do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do índice de rendimento (IR): 

NC = NE + IR 
        2 

Onde: 
NC= nota de classificação; 
NE= nota obtida no ENEM (normalizada); 
IR= índice de rendimento. 
§1º A nota do ENEM será ponderada de acordo com os pesos atribuídos no processo seletivo anterior 

(vestibular ou SISU). 
§2º A nota do ENEM será normalizada para escala 0-10. 
§3º O candidato poderá apresentar notas obtidas no ENEM de até 3 anos anteriores. 
§4º O índice de rendimento será calculado, após análise de histórico escolar, pela média aritmética 

das notas obtidas pelo candidato nas disciplinas cursadas, com ou sem aprovação. 
§5º Será desclassificado o candidato que não atender aos seguintes critérios: 
a) nota do ENEM maior ou igual à menor nota entre os ingressantes do curso, que concorreram pelo 

SISU na categoria de “ampla concorrência”, matriculados no primeiro semestre do ano letivo em que se 
realiza o certame, de acordo com lista obtida no primeiro dia letivo desse semestre; 

b) IR maior ou igual a 6,0 (seis). 
§6º A CPPS publicará a lista dos candidatos em ordem decrescente de suas notas de classificação. 
§7º Em caso de empate serão adotados para desempate os critérios na seguinte ordem: 
a) maior IR; 
b) candidato com maior idade. 

Art. 47º. A inscrição para o processo de Transferência para a UFERSA dar-se-á apenas para um curso. 
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Art. 48º. As vagas não preenchidas pelo processo de Transferência serão disponibilizadas para os 
candidatos a Ingresso como Portador de Diploma. 

Parágrafo único. Para as vagas preenchidas, será emitida Declaração de Vaga pela Pró-Reitoria de 
Graduação – PROGRAD em duas vias, sendo uma via para o estudante e outra para a universidade de origem. 

Seção IV 
Do Ingresso de portador de diploma 

Art. 49º. O ingresso como Portador de Diploma na UFERSA dar-se-á no limite das vagas existentes, 
mediante processo seletivo; 

Art. 50º. O Ingresso como Portador de Diploma deverá atender às seguintes condições: 
I. Disponibilidade de vaga no curso pretendido; 

II. O candidato seja diplomado em curso superior de área afim ao curso pretendido, 
autorizado/reconhecido pelo MEC ou diplomado em curso superior estrangeiro de área afim, com diploma 
devidamente revalidado. 

Art. 51º. A seleção dos candidatos para ingresso como Portador de Diploma será feita pela CPPS 
mediante o cálculo do índice de rendimento (IR). 

§1º O índice de rendimento será calculado, após análise de histórico escolar, pela média aritmética 
das notas obtidas pelo candidato nas disciplinas cursadas. 

§2º A CPPS publicará a lista dos candidatos em ordem decrescente de suas notas de classificação. 
§3º Será desclassificado o candidato que obtiver média inferior a seis (6,0). 
§4º Em caso de empate serão adotados para desempate os critérios na seguinte ordem: 
a) maior IR; 
b) candidato com maior idade. 

Art. 52º. Toda documentação expedida por Instituição estrangeira, exceto de países de língua oficial 
portuguesa, deverá ser legalizada por Representação Consular Brasileira, acompanhada de tradução 
juramentada, nesse caso a expensas do interessado. 

Art. 53º. Será desclassificado automaticamente dos processos seletivos de Reopção, Transferência, 
Portador de Diploma, o candidato que já foi graduado no curso pretendido. 

CAPÍTULO VI 
DAS OUTRAS FORMAS DE INGRESSO 

Art. 54º. A UFERSA pode estabelecer formas de ingresso mediante a celebração de acordos ou 
convênios com instituições nacionais ou estrangeiras. 

Art. 55º. As formas de ingresso definidas por legislação federal seguem os procedimentos por ela 
definidos. 

TÍTULO IV 
DO CADASTRAMENTO, DA MATRÍCULA, DO TRANCAMENTO E DA DESVINCULAÇÃO 

CAPÍTULO I 
DO CADASTRAMENTO 

Art. 56º. O cadastramento na Instituição é concedido aos que tenham concluído o ensino médio e 
classificados em processo de seleção realizado na própria Instituição, ou nos casos especiais definidos no 
Regimento Geral. 

Art. 57º. Cadastramento é o ato de registro dos dados pessoais dos candidatos selecionados para 
ingresso em um dos cursos de graduação da Instituição. 
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§1º Após o cadastramento o estudante é automaticamente vinculado à integralização curricular mais 
recente do curso para o qual foi classificado no processo de seleção. 

§2º É vedada a vinculação simultânea a dois ou mais cursos de graduação. 
§3º É vedada a vinculação do candidato classificado no processo de seleção, para um curso no qual já 

tenha sido graduado. 

CAPÍTULO II 
DA MATRÍCULA INSTITUCIONAL 

Art. 58º. Considera-se matrícula institucional, o ato pelo qual o estudante cadastrado se vincula, em 
determinado ano ou semestre, a uma integralização curricular de um dos cursos de graduação. 

Seção I 
Da Determinação do Perfil Inicial 

Art. 59º. O perfil inicial na UFERSA indica a quantidade de semestres que o estudante conseguiu 
integralizar mediante aproveitamentos de estudos para iniciar o curso. 

Seção II 
Da Confirmação de Vínculo 

Art. 60º. O estudante recém-cadastrado, em consequência de sua aprovação em qualquer das formas 
de ingresso para estudantes 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 feita pelo estudante, via sistema acadêmico, no início do período letivo 
de ingresso, em data estipulada no calendário acadêmico e de acordo com procedimentos descritos no edital 
e normas do processo seletivo. 

CAPÍTULO III 
DA MATRÍCULA DE DISCIPLINA 

 
Art. 61º. Considera-se matrícula de disciplina a vinculação do estudante a uma disciplina oferecida 

para o período letivo, adquirindo o direito de frequência às aulas e aos trabalhos de avaliação universitária. 

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

§2º Os aspectos específicos relativos à matrícula de disciplina de estudantes especiais e à matrícula 
de disciplina em período letivo complementar estão definidos nas regulamentações próprias às matérias. 

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

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

Art. 62º. Os cursos devem estabelecer, no sistema oficial de registro e controle acadêmicos, limite 
máximo da quantidade de aulas semanais médias para o estudante por período letivo regular. 

§1º O maior valor possível para o limite máximo a ser estabelecido pelo curso é de 40 aulas para as 
matrizes curriculares que funcionam em mais de um turno e de 28 aulas para as matrizes curriculares de 
turno noturno, sendo permitido aos cursos estabelecerem limites máximos que sejam menores que estes 
valores. 
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§2º O número de aulas de que trata este artigo é determinado a partir da soma da quantidade de 
aulas médias semanais de cada componente curricular em que o estudante está matriculado, calculado a 
partir da divisão por 15 (quinze) da carga horária das disciplinas e módulos. 

§3º Não são levadas em conta no cálculo da quantidade de aulas semanais médias do estudante as 
atividades relacionadas ao Estágio Supervisionado, ao Trabalho de Conclusão de curso e as Atividades 
Complementares. 

Art. 63º. O máximo de componentes curriculares nos quais o estudante pode efetivamente se 
matricular em um período letivo regular é dado pelo produto da quantidade máxima de aulas semanais do 
seu curso, definido no Art. 62º, pelo Índice de Eficiência em Carga Horária (IECH) do estudante nos 
componentes curriculares matriculados no período letivo regular anterior. 

§1º O máximo de componentes curriculares nos quais o estudante pode se matricular em um período 
letivo nunca é inferior a 50% (cinquenta por cento) da quantidade máxima de aulas semanais do seu curso, 
mesmo quando o IECH do estudante no período letivo regular anterior for inferior a 50% (cinquenta por 
cento). 

§2º No primeiro período letivo após o ingresso, o estudante pode se matricular na quantidade máxima 
de aulas semanais do seu curso. 

Art. 64º. A coordenação do curso pode autorizar a extrapolação do limite de aulas semanais médias 
para um determinado estudante em um período letivo específico, quando houver justificativa pedagógica 
válida ou no caso de estudantes concluintes naquele período letivo. 

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

Art. 65º. Semestralmente, nos prazos fixados no calendário acadêmico, o estudante fará sua 
matrícula, escolhendo as disciplinas a serem cursadas no período letivo subsequente, observando os pré-
requisitos e compatibilidade de horário, e as demais normas estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão. 

Art. 66º. O pedido de matrícula de disciplina ou de renovação do trancamento de matrícula na 
Instituição será recusado, quando se caracterizar abandono de curso ou quando a não integralização 
curricular exceder o prazo máximo possível. 

Art. 67º. O estudante que não está regularmente matriculado não pode participar de nenhuma ativi-
dade 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. 

Seção I 
Do Preenchimento de Vagas nas Turmas 

Art. 68º. O preenchimento das vagas nas turmas de disciplinas, durante a matrícula e nos ajustes da 
mesma, será efetuado mediante a seguinte ordem de níveis de prioridade: 

I. Estudante nivelado para a disciplina; 
II. Estudante formando: corresponde àquele não necessariamente nivelado para a disciplina, mas cuja 

matrícula objeto da disciplina, em conjunto com o total de sua solicitação de matrícula, o torne formando no 
período letivo respectivo ao da matrícula; terá direito a ultrapassar a quantidade máxima, desde que não 
seja laboratório ou em caso de laboratório com autorização do docente. 

III. Estudante em recuperação: corresponde ao estudante não formando cuja disciplina objeto da 
matrícula pertença, na estrutura curricular a que esteja vinculado, a um período anterior ao período atual do 
estudante; 

IV. Estudante adiantando disciplina: corresponde ao estudante não formando cuja disciplina objeto da 
matrícula seja na estrutura curricular a que esteja vinculado, de período posterior ao período atual do 
estudante; 
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V. Estudante solicitando matrícula em turno ou curso diferente daquele que esteja cursando. 
VI. Estudante cursando componente extracurricular. 

§1º Se houver reserva de vagas para a turma, será observada essa reserva antes de aplicar os critérios 
dos incisos I a VI, no entanto, não havendo ocupação das vagas reservadas estas serão liberadas para os 
demais estudantes segundo esses critérios. 

§2º Os estudantes com ingresso por SISU/MEC ou por vestibular, no seu primeiro período letivo, têm 
prioridade sobre os demais estudantes para os componentes curriculares do primeiro período da estrutura 
curricular a qual estão vinculados. 

§3º Em cada nível da ordem de prioridades e nos casos de reserva de vagas, havendo mais solicitações 
de matrícula que vagas disponíveis, o IEA, definido no anexo II desta Resolução, será utilizado como critério 
classificatório e as vagas serão ocupadas seguindo a ordem do maior para o menor IEA até que não restem 
mais vagas. 

§4º No caso do estudante cujo perfil inicial seja diferente de zero, o período letivo a ser por ele 
utilizado para cursar, a que fazem referência os incisos I, III e IV deste artigo, será a soma do perfil inicial mais 
o número de períodos letivos regulares cursados na UFERSA relativos ao programa atual. 

Art. 69º. A Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação – SUTIC será responsável 
pela adequação, verificação e auditoria no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA 
no que concerne ao cumprimento desta Regulamentação. 

Art. 70º. Compete também a SUTIC tornar o IEA visível no histórico dos estudantes, bem como através 
do SIGAA tornar públicos os relatórios de matrícula que permitam a visualização dos deferimentos e 
indeferimentos. 

Seção II 
Do Ajuste de Turmas 

Art. 71º. O ajuste de turmas consiste em aumentar ou diminuir o número de vagas em uma mesma 
turma, transferir estudantes entre turmas e dividir, fundir ou excluir turmas antes do processamento das 
matrículas dos estudantes. 

Art. 72º. O ajuste de turma é feito pelo Departamento ou Centro Acadêmico após a matrícula e a 
rematrícula, em datas definidas no Calendário Acadêmico. 

Seção III 
Do Processamento 

Art. 73º. Em período definido no Calendário Acadêmico, efetua-se o processamento eletrônico das 
matrículas dos estudantes, de acordo com os critérios de preenchimento de vagas. 

Art. 74º. É dever do estudante conferir a sua situação definitiva de matrícula nas turmas de 
componentes curriculares após o processamento da matrícula e da rematrícula. 

Seção IV 
Da Rematrícula 

Art. 75º. A rematrícula é efetuada no período estabelecido no Calendário Acadêmico e corresponde à 
possibilidade de o estudante efetuar ajustes na sua matrícula, ou efetivá-la, caso não a tenha feito no período 
de matrícula. 

Parágrafo único. Cabe ao estudante decidir sobre a conveniência da rematrícula, levando em conta 
que são registradas faltas nas aulas ocorridas até o dia da efetivação da matrícula e que não se prevê a 
reposição do conteúdo e das avaliações já ministradas. 
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Art. 76º. Aplicam-se à rematrícula as mesmas disposições relativas à matrícula, no que couber. 

Art. 77º. No caso de haver no máximo 4 (quatro) estudantes matriculados em uma turma regular após 
o processamento da rematrícula, ela pode ser convertida em uma turma especial pelo Departamento ou 
Centro Acadêmico, independentemente de os estudantes satisfazerem os requisitos para solicitação de 
turma especial. 

Seção V 
Da Matrícula Extraordinária 

Art. 78º. Concluído o processamento da rematrícula, faculta-se ao estudante a possibilidade de 
ocupação de vagas porventura ainda existentes nas turmas, através da matrícula extraordinária. 

Parágrafo único. Cabe ao estudante decidir sobre a conveniência da matrícula extraordinária, levando 
em conta que são registradas faltas nas aulas ocorridas até o dia da efetivação da matrícula e que não se 
prevê a reposição do conteúdo e das avaliações já ministradas. 

Art. 79º. A matrícula extraordinária é efetuada pelo estudante no sistema oficial de registro e controle 
acadêmico. 

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

§2º A ocupação da vaga existente acontece imediatamente, não havendo processamento da 
matrícula nem prioridade na ocupação da vaga. 

§3º Na matrícula extraordinária só é permitido acrescentar matrículas em turmas, não sendo possível 
excluir, modificar ou substituir matrículas já deferidas. 

Art. 80º. O prazo de matrícula extraordinária é definido no Calendário Acadêmico, iniciando-se no dia 
seguinte ao processamento da rematrícula e encerrando-se após 4 (quatro) 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. 

Seção VI 
Da Consolidação de Turmas 

Art. 81º. Consolidação de turmas é o ato de inserir, no sistema oficial de registro e controle acadêmico, 
as notas e frequências obtidas pelos estudantes. 

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

§2º Na consolidação parcial são inseridos os dados de frequência e os resultados das unidades. 
§3º Na consolidação final são confirmados os dados de frequência e resultados das unidades após as 

correções necessárias.  

Art. 82º. Compete a um dos docentes responsáveis pela turma fazer a consolidação da turma. 

Seção VII 
Da Permuta de Turno 

Art. 83º. A permuta de turno consiste na mudança de turno entre dois estudantes vinculados a turnos 
distintos de um mesmo curso/habilitação. 
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Art. 84º. A permuta de turno é concedida uma única vez e somente pode ocorrer caso os interessados 
tenham integralizado pelo menos 15% (quinze por cento) da carga horária mínima da estrutura curricular a 
que estão vinculados. 

Art. 85º. Cabe à PROGRAD apreciar a solicitação e, em caso de deferimento, efetivar os registros da 
permuta de turno. 

Parágrafo único. A mudança de turno entra em vigor a partir do período de recesso escolar 
imediatamente posterior. 

Seção VIII 
Da Mudança de Polo 

Art. 86º. A mudança de polo, restrita aos estudantes dos cursos na modalidade a distância, consiste 
na desvinculação do estudante de seu polo de origem e sua vinculação a outro polo para realização das 
atividades presenciais do mesmo curso. 

Parágrafo único. Entende-se por polo o espaço geográfico definido por um município no qual os 
estudantes contam com uma infraestrutura que viabiliza as atividades propostas no decorrer do curso. 

Art. 87º. A mudança de polo só é concedida uma única vez, em caráter irrevogável, mediante parecer 
favorável da coordenação do curso e caso sejam atendidos os seguintes requisitos: 

I. O interessado tenha integralizado pelo menos 15% (quinze por cento) da carga horária mínima da 
estrutura curricular a que está vinculado; 

II. Exista o curso no polo de destino, oferecendo turmas dos mesmos componentes curriculares nos 
mesmos períodos letivos que o polo de origem; e 

III. Haja vaga no polo de destino, de acordo com a oferta inicial estabelecida no edital de ingresso. 

Art. 88º. O registro da mudança de polo é de competência da PROGRAD, podendo ser delegado à 
Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da UFERSA ou à coordenação do curso. 

Parágrafo único. A mudança de polo entra em vigor a partir do período de recesso escolar 
imediatamente posterior. 

CAPÍTULO IV 
DO CANCELAMENTO DE DISCIPLINA 

Art. 89º. É permitido ao estudante requerer à divisão de registro escolar o cancelamento em uma ou 
mais disciplinas, implicando o deferimento na sua desvinculação. 

§1º O pedido de cancelamento de que trata o caput deste artigo não será deferido se formulado 
depois de decorrido 1/3(um terço) da carga horária da disciplina ou o estudante estiver reprovado por falta. 

§2º Não será permitido o cancelamento da mesma disciplina mais de uma vez. 
§3º O estudante deverá manter-se inscrito em no mínimo 07(sete) créditos. 
§4º As atividades Acadêmicas tipo: Estágio Supervisionado, Atividades Complementares e Trabalho 

de Conclusão de Curso não podem ser canceladas. 
§5º O cancelamento da matrícula em disciplina que possua co-requisito implica no trancamento de 

ambas. 

CAPÍTULO V 
DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

Art. 90º. O trancamento de matrícula no conjunto de disciplinas é a interrupção dos estudos durante 
um período letivo regular, garantindo a manutenção do vínculo ao curso de graduação. 

§1º Será permitido ao estudante, a partir do 2º período, requerer à Divisão de Registro Escolar, 
trancamento de sua matrícula, salvo se indiciado em processo disciplinar que possa ensejar a sua exclusão 
da Universidade; 
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§2º O trancamento da matrícula na instituição acarretará a perda da condição de estudante, 
respeitada a carga horária já obtida, e a liberação de todos os deveres e obrigações, exceto os contraídos 
com a biblioteca ou de danos causados ao patrimônio público; 

§3º O limite máximo para trancamento da matrícula é de 03 (três) períodos letivos regulares, 
consecutivos ou não; 

§4º O trancamento da matrícula deverá ser solicitado pelo estudante ou seu representante legal 
dentro do prazo fixado no Calendário Acadêmico, correspondente a 1/3 (um terço) do período letivo. 

a) Somente em caso de força maior, devidamente comprovado, a critério da Pró-Reitoria de 
Graduação, o prazo para a solicitação do trancamento total será estendido até o último dia de aulas do 
período letivo. 

Art. 91º. O trancamento de matrícula institucional poderá ser concedido, observando-se os seguintes 
critérios, dentre outros a serem baixados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

I. Sem necessidade de justificativa, quando requerido dentro do período estabelecido no calendário 
acadêmico. 

II. Devidamente comprovado se relacionado a motivo de saúde atestado pelo serviço da rede pública de 
saúde ou a direito assegurado por legislação específica, quando fora do prazo estabelecido no calendário 
acadêmico. 

Parágrafo Único. Para o trancamento por motivo de saúde, no atestado médico deverá constar o prazo 
de duração do impedimento e o Código Internacional de Doenças (CID). 

Art. 92º. Será assegurado trancamento total ou em disciplina(s), em qualquer época do período letivo, 
ao estudante submetido ao regime de exercícios domiciliares, na forma da legislação vigente, quando a 
Instituição não puder cumprir a programação estabelecida para a(s) disciplina(s) 

Art. 93º. Os períodos correspondentes ao trancamento da matrícula não são computados para efeito 
de contagem da duração máxima para integralização curricular. 

Art. 94º. O trancamento da matrícula é solicitado pelo estudante no sistema oficial de registro e 
controle acadêmico, e somente é realizado se comprovada a quitação do estudante com todas as obrigações 
relativas ao sistema de bibliotecas e demais serviços da UFERSA. 

§1º O trancamento da matrícula será efetivado até 07 (sete) dias após a solicitação, mesmo que a 
data de efetivação ocorra após o encerramento do prazo previsto no Art. 90º.§4º, sendo facultado ao 
estudante desistir da suspensão durante esse período. 

§2º Não será concedido trancamento de matrícula para estudante especial Art. 267º ou estudantes 
vinculados a turmas especiais, caracterizada de acordo com o Art. 254º. 

§3º A não renovação do trancamento e não inscrição em disciplina no semestre será caracterizada 
como abandono de curso, sendo o estudante automaticamente desvinculado da instituição. 

CAPÍTULO VI 
DA DESVINCULAÇÃO 

Art. 95º. Terá seu vínculo com a UFERSA cancelado o estudante que incorrer nas seguintes situações, 
computadas em caráter acumulativo ao final de cada semestre: 

I. Não efetuar matrícula em disciplina no período de ingresso na UFERSA 
II. Obtiver duas reprovações por falta, consecutivas ou não, no mesmo componente curricular ou 

equivalente. 
III. Obtiver reprovação pela quarta vez consecutiva ou não, em um mesmo componente curricular 

obrigatório ou seus equivalentes. 
IV. Obtiver reprovação por falta, ou por nota com média final inferior a 2,0 (dois), em todos os 

componentes curriculares de um semestre letivo. 
V. Deixar de se matricular em qualquer período letivo, caracterizando o abandono do curso. 

VI. Por decisão judicial. 
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VII. Detecção de matrícula em curso de graduação em outra instituição pública de ensino superior, com 
base na Lei Federal 12.089 de 11 de novembro de 2009. 

VIII. Descumprir o protocolo do Programa Estudantes Convênio-Graduação (PEC-G). 
IX. Descumprir termo de compromisso dos programas acadêmicos específicos. 
X. Solicitar sua desvinculação em qualquer momento do curso. 

XI. Por sanção disciplinar nos termos do Regimento Geral. 

Art. 96º. Não incidirá no previsto no Artigo 98º o estudante que apresente condições de concluir o 
curso em mais um único semestre, conforme declaração do Coordenador do Curso, ratificada pela PROGRAD. 

§1º O estudante será desvinculado da UFERSA caso, durante o semestre adicional de que trata o caput 
deste artigo: 

a) Realize o cancelamento da matrícula em qualquer componente curricular; 
b) Seja reprovado, por falta ou por nota, em qualquer dos componentes curriculares nos quais tenha 

se matriculado; 
c) Deixe de integralizar o curso no semestre letivo adicional que lhe foi concedido. 
d) Não se matricular em um ou mais componentes necessários à integralização de seu curso no 

semestre adicional. 
§2º O estudante será cientificado de seu desligamento pela PROGRAD. 

Art. 97º. Será divulgada, semestralmente, a lista de estudantes que terão seu vínculo cancelado, por 
ato do pró-reitor de graduação, através de edital veiculado na página eletrônica da PROGRAD e publicado no 
sitio oficial da UFERSA, até o quinto dia útil após o prazo final para lançamento de notas definido no 
Calendário Acadêmico. 

Art. 98º. Os estudantes que tiverem seu vínculo cancelado de acordo com esta Resolução terão o 
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação do edital previsto no Art. 97º, para apresentar recurso da 
decisão, devidamente fundamentado e instruído com documentos comprobatórios de suas alegações. Do 
recurso deverá constar requerimento de matrícula nos componentes curriculares que o estudante deseja 
cursar. 

§1º O recurso será dirigido a PROGRAD, que enviará ao Comitê de Graduação para analise e 
deliberação. 

§2º O Comitê de Graduação terá até o 10º (décimo) dia letivo para apresentar resultado da análise. 
§3º Em caso de deferimento do recurso pelo Comitê de Graduação o aluno terá um prazo de três dias 

para realizar matricula extemporânea. 
§4º O não cumprimento das exigências contidas no caput deste artigo implicará o indeferimento do 

recurso. 

Art. 99º. Expirado o prazo a que se refere o Art. 98º sem interposição de recurso, o cancelamento de 
vínculo dos estudantes será submetido ao CONSEPE para homologação e encaminhado à Divisão de Registro 
Acadêmico da UFERSA. 

TÍTULO V 
DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

CAPÍTULO I 
DA HABILITAÇÃO E DA ÊNFASE 

Art. 100º. Habilitação 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 componentes curriculares obrigatórios e 
optativos, sendo obrigatório seu registro no histórico escolar e diploma do estudante. 

§2º Só podem ser criadas habilitações nos cursos cujas diretrizes curriculares prevejam a possibilidade 
de existência dessas habilitações. 
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Art. 101º. 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 ou a permitir 
uma transição curricular adequada de um curso de primeiro ciclo para um curso de segundo ciclo. 

Parágrafo único. Uma ênfase é composta de um conjunto de componentes curriculares obrigatórios 
ou optativos, sendo vedado seu registro no diploma do estudante. 

Art. 102º. Não há limite para a quantidade de habilitações ou ênfases associadas a um curso de 
graduação, podendo haver curso sem nenhuma habilitação ou ênfase associada. 

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

Art. 103º. Cada curso pode ser oferecido em mais de um turno e/ou mais de uma habilitação ou 
ênfase, sendo que cada combinação de turno e habilitação ou ênfase constitui uma matriz curricular distinta. 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA CURRICULAR 

Art. 104º. Uma estrutura curricular de uma matriz curricular de um curso é a disposição ordenada de 
componentes 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. 105º. Uma estrutura curricular possui, obrigatoriamente, a carga horária mínima e os 
componentes curriculares a serem integralizados pelo estudante para o recebimento do grau 
correspondente. 

Art. 106º. A estrutura curricular de um curso deve ser composta por componentes curriculares 
oferecidos na mesma modalidade do curso. 

§1º A estrutura curricular de um curso presencial reconhecido pode prever a integralização de até 
20% (vinte por cento) da sua carga horária mínima por meio do ensino a distância, incluindo-se nesse 
percentual tanto os componentes curriculares integralmente a distância quanto a fração da carga horária 
ministrada a distância nos componentes presenciais. 

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

Art. 107º. Os componentes curriculares, relativos a cada estrutura curricular, podem ser: 
I. Obrigatórios, quando o seu cumprimento é indispensável à integralização curricular; 

II. Optativos, quando integram a respectiva estrutura curricular, devendo ser cumpridos pelo estudante 
mediante escolha, a partir de um conjunto de opções, e totalizando uma carga horária mínima para 
integralização curricular estabelecida no projeto pedagógico do curso; 

III. Eletivos, quando não integram a estrutura curricular. 

Parágrafo único. A presença de um componente curricular como obrigatório em uma estrutura 
curricular deve ser aprovada pela respectiva unidade de vinculação do componente. 

Art. 108º. A carga horária a ser cumprida exclusivamente através de componentes curriculares 
optativos em toda estrutura curricular dos bacharelados não pode ser inferior a 10% (dez por cento) da carga 
horária total da estrutura curricular. 

§1º Na estrutura curricular, o conjunto de componentes optativos dentre os quais o estudante pode 
escolher deve ter uma carga horária somada pelo menos 50% superior à carga horária mínima a ser cumprida. 
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§2º O curso pode fracionar a carga horária optativa exigida, estabelecendo grupos de componentes 
curriculares optativos e determinando o cumprimento de uma carga horária mínima e, opcionalmente, 
máxima dentre os componentes do grupo. 

Art. 109º. Componentes curriculares eletivos podem ser cumpridos pelo estudante até o limite 
máximo de 240 (duzentas e quarenta) horas para os bacharelados e 200h para as licenciaturas. 

§1º O estudante de curso presencial só pode cumprir componentes curriculares eletivos oferecidos 
no Campus ou nas unidades de vinculação do seu curso, admitindo-se que a PROGRAD defina, por critérios 
de proximidade, outros locais de oferecimento nos quais exista essa possibilidade. 

§2º O estudante de curso a distância só pode cumprir componentes curriculares eletivos que estejam 

sendo oferecidos para estudantes do mesmo polo. 

Art. 110º. A estrutura curricular organiza-se de forma sequenciada em níveis, que devem ser, 
preferencialmente, obedecidos pelos estudantes para a integralização curricular, cada um dos quais 
correspondendo a um período letivo regular. 

Parágrafo único. Os componentes curriculares optativos não se vinculam a um nível específico da 
estrutura curricular. 

Art. 111º. As alterações da estrutura curricular devem ser aprovadas por diferentes órgãos e/ou 
unidades acadêmicas, de acordo com o tipo de alteração: 

I. O aumento na carga horária total mínima ou na carga horária total de componentes curriculares 
obrigatórios, condicionado a parecer favorável da PROGRAD e restrito a casos excepcionais, é deliberado 
pelo conselho de curso e pelo CONSEPE; 

II. A criação ou extinção de Ênfase, condicionadas a parecer favorável da PROGRAD, são deliberadas 
pelo conselho de curso e pelo CONSEPE; 

III. A redução na carga horária do curso, a mudança de nível em que o componente curricular é ofertado, 
a transformação de componente curricular obrigatório em optativo ou eletivo e a incorporação de um 
componente curricular optativo são deliberadas pelo conselho de curso e aprovadas em caráter terminativo 
pela PROGRAD. 

Parágrafo único. Todas as alterações curriculares são registradas no sistema oficial de registro e 
controle acadêmico e consolidam uma nova estrutura. 

CAPÍTULO III 
DO PROJETO PEDAGÓGICO 

Art. 112º. O Projeto Pedagógico é o instrumento acadêmico que define direcionamentos à gestão e 
às atividades pedagógicas do curso de graduação, através de ações sociais, políticas e pedagógicas visando 
orientar a concretização curricular do curso. 

Art. 113º. Os Projetos Pedagógicos dos Cursos e o planejamento de Atividades Curriculares deverão 
prever metodologias diversificadas e inovadoras, visando a formação de cidadãos capazes de: 

I. Privilegiar os valores humanos, éticos e morais em suas relações pessoais e profissionais; 
II. Ampliar as bases científicas e tecnológicas necessárias ao desempenho autônomo, crítico e 

contextualizado de suas atividades profissionais; 
III. Aprender por iniciativa própria. 

Art. 114º. A estrutura do projeto pedagógico deve conter os seguintes temas: 
I. APRESENTAÇÃO: Histórico da Universidade; Missão e Visão Institucional; Contextualização da área 

de conhecimento; Contextualização histórica do curso. 
II. FINALIDADES, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO CURSO: Finalidades; Objetivos; Justificativas 

(dimensões técnicas e políticas). 
III. CONCEPÇÃO ACADÊMICA DO CURSO: Articulação do curso com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional; Áreas de atuação; Perfil profissional do egresso; Competências e habilidades; Coerência do 
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currículo com as Diretrizes Curriculares Nacionais; Aspectos teóricos metodológicos do processo de ensino-
aprendizagem; Estratégias de flexibilização curricular; Políticas Institucionais de Apoio Discente. 

IV. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO: Estrutura curricular; Bibliografia básica e complementar; 
Atividades complementares; Estágio supervisionado; Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); Disciplinas 
optativas e eletivas. 

V. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA: Coordenação do curso; Conselho de Curso; Núcleo Docente 
Estruturante. 

VI. CORPO DOCENTE: Perfil docente; Experiência acadêmica e profissional. 
VII. INFRAESTRUTURA: Biblioteca; Laboratórios de formação geral; Laboratórios de formação específica; 

Salas de aula. 
VIII. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO: Do Processo de Ensino aprendizagem; Do Projeto Pedagógico do Curso. 

Art. 115º. Na elaboração do projeto pedagógico, devem ser considerados os requisitos estabelecidos 
pela legislação federal, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino superior, pelas resoluções do 
CONSEPE e pelos parâmetros definidos por este Regulamento e pela PROGRAD. 

Art. 116º. O projeto pedagógico é condição indispensável à criação, estruturação e funcionamento do 
curso de graduação. 

§1º Os projetos pedagógicos dos cursos deverão ser previamente apreciados pela PROGRAD e pelo 
Comitê de Graduação, para posterior aprovação pelo CONSEPE. 

§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 conselho do curso e pela PROGRAD, que decidirá 
sobre a necessidade de aprovação pelo pleno do CONSEPE. 

§3º As modificações que alteram apenas a estrutura curricular ou os componentes curriculares do 
curso têm instâncias de deliberação e procedimentos próprios, definidos nos Art. 111º ou Art. 125º 
respectivamente deste regulamento. 

CAPÍTULO IV 
DA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

Art. 117º. A integralização curricular de cada curso abrange uma sequencia ordenada de disciplinas, 
hierarquizadas por meio de pré-requisitos e correquisitos, cuja integralização confere direito ao 
correspondente diploma ou certificado. 

Art. 118º. O projeto pedagógico estabelece, para cada estrutura curricular, a duração padrão e a 
duração máxima para integralização do curso, fixadas em quantidades de períodos letivos regulares. 

§1º A duração máxima não pode exceder em mais de 50% (cinquenta por cento) a duração padrão. 
§2º Para os estudantes que ingressam no curso por outras formas que não sejam a forma principal de 

ingresso ou reingresso de segundo ciclo e para os estudantes que aproveitam componentes curriculares 
cursados antes do ingresso no curso, o projeto pedagógico do curso, como regra geral, e o CONSEPE, em 
casos específicos, podem fixar um limite máximo para integralização curricular menor que a duração máxima 
geral. 

§3º Cabe a Divisão de Registro Escolar (D.R.E.) acompanhar, semestralmente, o cumprimento dos 
limites fixados para a integralização curricular, dando ciência aos estudantes que se encontram prestes a 
alcançar a duração máxima. 

CAPÍTULO V 
DOS COMPONENTES CURRICULARES 

Art. 119º. Os componentes curriculares são as unidades de estruturação didático-pedagógica que 
compõem as estruturas curriculares. 

Parágrafo único. Os componentes curriculares são vinculados a uma unidade acadêmica, que é a 
responsável pelo seu oferecimento. 
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Art. 120º. A caracterização de um componente 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 estudante para integralização 
do componente curricular. 

§3º Ementa é a descrição sumária do conteúdo a ser desenvolvido ou das atividades a serem 
executadas no componente curricular. 

§4º A modalidade indica se o componente é oferecido de forma presencial ou a distância. 
§5º A definição do modelo de codificação e o registro dos componentes curriculares são de compe-

tência da PROGRAD. 

Art. 121º. Os Tipos de componentes curriculares são: 
I. Disciplinas; 

II. Módulos; 
III. Atividades Acadêmicas 

Art. 122º. Cada componente curricular do tipo disciplina ou módulo deve ser detalhado por um 
programa que contenha: 

I. Caracterização, conforme definido no artigo Art. 120º; 
II. Objetivos; e 

III. Conteúdo. 
IV. Pelo menos 03 Referências bibliográficas obrigatórias e 03 complementares. 

§1º O programa do componente curricular deve ser implantado pelo Departamento ou Centro 
Acadêmico no sistema oficial de registro e controle acadêmico, após aprovação pela unidade de vinculação, 
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. 123º. Para os componentes curriculares nos quais há formação de turmas, cada turma deve ser 
detalhada por um plano de curso que contenha: 

I. Metodologia; 
II. Procedimentos de avaliação da aprendizagem; 

III. Referências; e 
IV. Cronograma das aulas e avaliações. 

Parágrafo único. Nas turmas nas quais estão matriculados estudantes com necessidades educacionais 
especiais, o plano de curso deve prever as adaptações necessárias nas metodologias de ensino e de avaliação. 

Art. 124º. O professor deve, até o cumprimento de 15% da carga horária do componente curricular, 
implantar o plano de curso no sistema oficial de registro e controle acadêmico e apresentar à turma o 
programa do componente curricular e o plano de curso da turma. 

 
Seção I 

Das Relações Entre Componentes Curriculares 

Art. 125º. Um componente curricular é pré-requisito de outro quando o conteúdo ou as atividades do 
primeiro são indispensáveis para o aprendizado do conteúdo ou para a execução das atividades do segundo. 

§1º A matrícula no segundo componente curricular é condicionada à aprovação no primeiro, 
excetuando-se a situação prevista no artigo Art. 126º. 
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§2º O segundo componente curricular só pode ser incluído em uma estrutura curricular se o primeiro 
também estiver incluído em um nível anterior da mesma estrutura curricular. 

Art. 126º. Admite-se a matrícula em um componente curricular sem a aprovação prévia em um pré-
requisito quando satisfeitas todas as seguintes condições: 

I. O estudante está matriculado no pré-requisito faltante no mesmo período letivo, sendo vedado o 
seu trancamento ou exclusão; 

II. Em algum dos 2 (dois) períodos letivos regulares imediatamente anteriores, o estudante cursou o 
pré-requisito sem obter êxito, mas satisfazendo os critérios de assiduidade e obtendo nota final igual ou 
superior a 3,0 (três), excetuando-se essa última exigência se o componente curricular não tiver rendimento 
acadêmico expresso de forma numérica; 

III. As demais condições de matrícula são satisfeitas, inclusive eventuais outros pré-requisitos e 
correquisitos; 

IV. A matrícula com flexibilização do pré-requisito, prevista neste artigo, está sendo utilizada para um 
único componente curricular no mesmo período letivo; e 

V. O componente curricular é obrigatório na estrutura curricular. 
§1º A exigência do inciso II do caput deste artigo é dispensada se o componente curricular para o qual 

se pleiteia a matrícula for o único que falta ser acrescentando ao plano de matrícula para a conclusão do 
curso no período letivo. 

§2º A matrícula com flexibilização do pré-requisito, prevista neste artigo, só pode ser utilizada uma 
única vez ao longo do curso em um mesmo componente curricular ou em um componente curricular 
equivalente. 

Art. 127º. Um componente curricular é correquisito de outro quando o conteúdo ou as atividades do 
segundo complementam os do primeiro. 

§1º A matrícula no segundo componente curricular é condicionada à implantação da matrícula no 
primeiro. 

§2º A exclusão da matrícula ou trancamento do primeiro componente curricular implica a exclusão 
ou trancamento do segundo. 

§3º O segundo componente curricular só pode ser incluído em uma estrutura curricular se o primeiro 
também estiver incluído em um nível anterior ou igual da mesma estrutura curricular. 

Art. 128º. Um componente curricular diz-se equivalente a outro quando o cumprimento do primeiro 
componente curricular tem o mesmo efeito na integralização da estrutura curricular que o cumprimento do 
segundo. 

§1º As equivalências são estabelecidas levando-se em conta o bom desenvolvimento pedagógico dos 
cursos. 

§2º As equivalências não são automáticas nem compulsórias, sendo possível a existência de 
componentes curriculares com cargas horárias e conteúdos programáticos semelhantes ou até mesmo 
idênticos sem que exista relação de equivalência entre eles, nos casos em que razões de natureza pedagógica 
recomendem a não implantação da equivalência. 

§3º Componentes curriculares com cargas horárias e/ou conteúdos programáticos distintos podem 
ser equivalentes, desde que cumpram o mesmo objetivo pedagógico na estrutura curricular. 

§4º As equivalências não são necessariamente recíprocas, de tal forma que o fato do primeiro compo-
nente curricular ser equivalente ao segundo não implica que obrigatoriamente o segundo é equivalente ao 
primeiro. 

§5º As equivalências não são necessariamente encadeáveis, de tal forma que o fato do primeiro 
componente curricular ser equivalente ao segundo e o segundo ser equivalente ao terceiro não implica que 
obrigatoriamente o primeiro é equivalente ao terceiro. 

§6º Não pode haver dois componentes curriculares equivalentes na mesma estrutura curricular. 
§7º O estudante não pode se matricular em componente curricular se já integralizou seu equivalente. 
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§8º O cumprimento de um componente curricular que é equivalente a um segundo permite a 
matrícula nos componentes curriculares que têm o segundo como pré-requisito ou  correquisito, desde que 
eventuais outras exigências sejam cumpridas. 

Art. 129º. As equivalências podem ter um período letivo final de vigência, estabelecido no momento 
da definição da equivalência ou posteriormente, após o qual permanecerão válidos os efeitos gerados por 
componentes curriculares equivalentes integralizados até aquele período letivo, mas que não mais serão 
considerados equivalentes se a matrícula ocorrer após o prazo de vigência. 

§1º Uma equivalência, uma vez estabelecida, não pode ser eliminada, sendo, contudo, possível fixar 
o prazo de vigência para eliminar seu efeito a partir do período letivo seguinte. 

§2º Nenhuma alteração do período letivo final de vigência pode resultar em eliminação do efeito da 
equivalência que é válido para o período letivo em curso ou anterior. 

Art. 130º. Quanto à abrangência, a equivalência que diz respeito a um componente curricular pode 
ser: 

I. Global, quando é válida para todas as estruturas curriculares que incluem aquele componente, e que 
se destina a estabelecer uma similaridade funcional entre dois componentes curriculares; ou 

II. Específica, quando se aplica apenas a uma estrutura curricular de um curso, e que se destina 
principalmente a permitir migrações de estudantes entre estruturas curriculares. 

Art. 131º. As mudanças nos pré-requisitos, correquisitos e nas equivalências globais, bem como em 
outros elementos de caracterização de um componente curricular, são deliberadas pela plenária do Centro 
Acadêmico ao qual o componente curricular é vinculado, devendo o Centro Acadêmico levar em conta a 
implicação em todos os cursos que incluem o componente nas suas estruturas curriculares. 

Parágrafo único.  As equivalências específicas são implantadas ou modificadas quando previstas em 
um projeto pedagógico de curso, ou em suas alterações, ou mediante deliberação do conselho do curso. 

CAPÍTULO VI 
DOS TIPOS DE COMPONENTES CURRICULARES 

Seção I 
Das Disciplinas 

Art. 132º. Disciplina é uma ferramenta 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 pré-determinada, em um período letivo. 

§1º Só podem ser cadastrados como disciplinas presenciais os componentes curriculares em que 
sejam oferecidas aulas semanais em horário fixo ao longo de todo o período letivo e em local pré-determi-
nado, com presença obrigatória do professor e dos estudantes às aulas, não sendo permitido o 
cadastramento como disciplinas de componentes tais como estágios, trabalhos de conclusão de curso e 
outros componentes curriculares que fogem ao modelo tradicional de disciplinas. 

§2º As disciplinas a distância seguem a mesma caracterização das disciplinas presenciais, exceto 
quanto às exigências de horário fixo e de presença obrigatória do professor e dos estudantes às aulas. 

Art. 133º. A criação de uma disciplina é proposta a um Departamento ou Centro Acadêmico, por 
solicitação de conselho de curso. 

Parágrafo único. É facultada ao Departamento ou Centro Acadêmico a proposição de criação de 
disciplina, independente de solicitação de qualquer conselho de curso, sendo que, nesse caso, a sua 
incorporação a uma estrutura curricular depende da aprovação pelo respectivo conselho de curso. 

Art. 134º. A disciplina fica vinculada ao Departamento ou Centro Acadêmico que aprova a sua criação. 
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Art. 135º. A carga horária da disciplina, que corresponde ao tempo total de ensino ministrado aos 
estudantes, é sempre múltipla de 15 (quinze) horas. 

§1º Cada 15 (quinze) horas na carga horária da disciplina correspondem a uma aula ministrada por 
semana. 

§2º A carga horária docente nas disciplinas é igual ao número de aulas necessário para cumprimento 
da carga horária da disciplina. 

§3º Para cumprimento da carga horária total nas disciplinas, tendo em vista o disposto no artigo Art. 
198º, inciso III, são necessárias 17 (dezessete) semanas ou mais de aulas nos períodos letivos regulares. 

§4º A carga horária das disciplinas é detalhada em carga horária presencial e a distância e em carga 
horária teórica e prática. 

Subseção I 
Das Disciplinas a Distância 

Art. 136º. Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação presenciais poderão introduzir na sua 
estrutura curricular a oferta de disciplinas integral ou parcialmente à distância, observadas a legislação 
vigente e as presentes normas. 

Art. 137º. Poderão ser ofertadas disciplinas integral ou parcialmente à distância desde que esta oferta 
não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total obrigatória do curso. 

Art. 138º. Desde que previsto no projeto pedagógico do curso, as disciplinas presenciais podem ser 
oferecidas em um mesmo semestre letivo, simultaneamente, com turmas em caráter presencial e turmas à 
distância, desde que as matrículas nas turmas à distância sejam exclusivas para recuperação de estudantes 
com reprovação anterior nessa disciplina nas seguintes condições: 

I. Com aproveitamento maior ou igual a 3,0; 
II. Com frequência maior ou igual a 75%. 

Art. 139º. As disciplinas descritas no Art. 138º, devido ao caráter condicional de matrículas, não serão 
computadas no percentual de 20%, conforme especificado no Art. 137º. 

Art. 140º. A oferta de disciplinas integral ou parcialmente à distância deverá garantir a equivalência 
quanto ao desenvolvimento do conteúdo, das competências e das habilidades existentes na modalidade 
presencial, observado o disposto no projeto pedagógico do respectivo curso presencial. 

Art. 141º. A unidade que ofertar disciplina integral ou parcialmente a distância deverá garantir a 
disponibilização de serviços de tecnologia e comunicação para os estudantes, através do Núcleo de Educação 
a Distância – NEaD, cabendo à UFERSA a oferta de recursos tecnológicos de acesso a estes serviços, a 
formação e a orientação dos professores para a utilização dos mesmos. 

Art. 142º. As propostas das disciplinas a serem ofertadas integral ou parcialmente a distância deverão 
conter, além do que prevê o Regimento da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, métodos e práticas de 
ensino-aprendizagem que incorporem a utilização integrada de tecnologias de informação e comunicação 
para a realização dos objetivos pedagógicos, bem como prever atividades de tutoria e avaliações presenciais, 
contemplando os seguintes itens: 

I. Identificação da disciplina; 
II. Justificativa para oferta da disciplina integral ou parcialmente a distância; 

III. Objetivo geral e objetivo específico; 
IV. Unidades de conteúdo que serão abordadas integralmente a distância ou que serão abordadas de 

forma duo-modal, ou seja, as unidades que serão abordadas na modalidade a distância e as que serão 
abordadas na modalidade presencial; 

V. Procedimentos didáticos para o desenvolvimento da disciplina a distância ou de forma duomodal, 
incluindo: 
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a) sistema de comunicação; 
b) modelo de tutoria a distância e presencial; 
c) material didático específico; 
d) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental a disciplina; 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos estudantes; 
f) identificação do controle de frequência das atividades presenciais. 
Formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação e previsão de avaliações presenciais; 

I. Bibliografia básica e complementar; 
II. Professor ou professores responsáveis. 

§1º A tutoria será exercida pelo professor que ministra a disciplina. 
§2º O professor deverá realizar formação em EaD e destinar carga horária específica para os 

momentos presenciais e para os momentos a distância. 
§3º A formação será oferecida pelo NEaD/UFERSA, podendo revalidar capacitações realizadas em 

outra(s) instituição(es). 
§4º A orientação para a elaboração das propostas das disciplinas de EaD é de responsabilidade do 

NEaD/UFERSA. 

Art. 143º. Dentre as atividades desenvolvidas nas disciplinas integral ou parcialmente a distância, 
deverão ser previstas avaliações presenciais conforme legislação federal e o Regimento da Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido. 

Parágrafo único. A escala de nota será definida conforme a legislação específica da EaD e as normas 
do CONSEPE. 

Art. 144º. As aulas de laboratório e de campo serão presenciais. 
Parágrafo único. Os estágios Supervisionados seguirão as normas específicas da legislação federal e 

do CONSEPE. 

Art. 145º. A proposta de oferta de disciplinas integral ou parcialmente a distância no Projeto 
Pedagógico de Curso com matriz curricular vigente deverá obedecer aos trâmites e prazos de aprovação 
previstos, conforme tratar-se de ajuste curricular ou reformulação curricular, de acordo com o Regimento da 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 

Parágrafo único. A proposta deverá ser aprovada pelo Conselho do Curso, pela Assembleia 
Departamental, e encaminhada com as respectivas Atas à Pró-Reitoria de Graduação para análise pelo NEaD. 

Art. 146º. A introdução de disciplinas ofertadas na modalidade a distância, integral ou parcialmente, 
não desobriga o cumprimento do ano letivo regular conforme o calendário acadêmico dos cursos de 
graduação presenciais da UFERSA estabelecido anualmente em Decisão do CONSEPE. 

Art. 147º. Cada hora-aula ofertada na modalidade EaD será contabilizada como 1,5 horas-aula na 
carga horária do docente. 

Seção II 
Dos Módulos 

Art. 148º. Modulo é o componente curricular que possui caracterização análoga a de disciplina, com 
as seguintes ressalvas: 

I. Pode ter carga horaria que não seja um múltiplo de 15 horas; 
II. Não requer carga horaria semanal determinada; 

III. Pode formar turmas cuja duração não coincida integralmente com a do período letivo vigente, desde 
que não ultrapasse a data de termino do período prevista no Calendário Acadêmico. 

§1º Só podem ser cadastrados como módulos presenciais os componentes curriculares em que sejam 
oferecidas aulas com presença obrigatória do professor e dos estudantes, não sendo permitido o 
cadastramento como módulos de componentes curriculares onde a carga horaria integralizada pelo 
estudante e a quantidade de horas de aula ministradas pelo professor ou professores seja distinta. 
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§2º Os módulos a distancia seguem a mesma caracterização dos módulos presenciais, exceto quanto 
a exigência de presença obrigatória do professor e dos estudantes as aulas. 

§3º Aplicam-se aos módulos, no que couber, todas as disposições relativas a disciplinas, inclusive o 
disposto no Art. 137º. 

Seção III 
Das Atividades Acadêmicas 

Art. 149º. As atividades acadêmicas são aquelas que, em articulação com os demais componentes 
curriculares, integram a formação do estudante, conforme previsto no projeto pedagógico do curso. 

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

Art. 150º. A competência para a proposição de criação de uma atividade acadêmica é do 
Departamento ou do Centro Acadêmico. 

Parágrafo único.  A atividade acadêmica fica vinculada a unidade que a criou. 

Art. 151º. A atividade acadêmica é caracterizada como os demais componentes curriculares, 
observando as suas especificidades. 

§1º A descrição compreende as ações previstas a serem desenvolvidas pelo estudante, 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 numero de horas que são 
adicionados ao processo de integralização curricular do estudante após o cumprimento da atividade, e 
docente, que representa o total de horas de trabalho do professor. 

Art. 152º. A matrícula nas Atividades Acadêmicas é de competência da coordenação do curso e feita 
de forma individual para cada estudante. 

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. 153º. A consolidação da atividade acadêmica deve ser feita durante o período letivo ao qual ela 
está associada, sendo cancelada a matrícula do estudante na atividade caso se inicie a vigência do período 
letivo seguinte sem que o componente seja consolidado. 

Parágrafo único. A atividade Acadêmica com nota não integralizada deve ser consolidada com nota 
zero, implicando a obrigatoriedade de nova matrícula no semestre posterior. 

Art. 154º. As atividades Acadêmicas podem ter as seguintes naturezas: 
I. Estágio Supervisionado 

II. Trabalho de Conclusão 
III. Atividades Complementares 

Subseção I 
Do Estágio Supervisionado 

Art. 155º. Estágio é uma atividade acadêmica, definido como o ato educativo escolar supervisionado, 
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação de estudante para o trabalho profissional. 

Item I 
Das Condições de Realização do Estágio 
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Art. 156º. O estágio pode ser realizado na própria UFERSA, na comunidade em geral ou junto a 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob a responsabilidade e coordenação da UFERSA. 

§1º É facultada a UFERSA a formalização de convênio de concessão de estágio com entes públicos e 
privados. 

§2º O estágio só poderá ser desenvolvido sob a forma de atividade de extensão, de monitorias e de 
iniciação científica em caso de previsão no projeto pedagógico do curso.  

Art. 157º. A realização de estágio junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado se dá 
mediante termo de compromisso, celebrado entre o estudante, a parte concedente e a UFERSA, e plano de 
atividades do estagiário. 

§1º Cabe ao Pró-reitor de Graduação representar a UFERSA na formalização do termo de 
compromisso; 

§2º Cabe ao orientador de estágio representar a UFERSA na definição do plano de atividades do 
estagiário. 

Art. 158º. O estágio somente pode ocorrer em unidades que tenham condições de: 
I. Proporcionar experiências práticas na área de formação do estagiário; 

II. Dispor de um funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento 
desenvolvida no curso do estagiário. 

Parágrafo único. Não é permitido o encaminhamento para o estágio, nem a permanência em estágio 
já iniciado, de estudante que esteja com programa suspenso. 

Art. 159º. O estágio curricular, para a sua regularidade, envolve: 
I. Orientador de estágio; 

II. Supervisor de campo. 
§1º O orientador do estágio é um professor da UFERSA responsável pelo planejamento do plano de 

atividades e acompanhamento didático-pedagógico do estudante durante a realização dessa atividade. 
§2º O supervisor de campo é um profissional lotado na unidade de realização do estágio, responsável 

neste local pelo acompanhamento do estudante durante o desenvolvimento dessa atividade. 

Art. 160º. Quando a unidade acadêmica entender necessária a existência de um coordenador para o 
conjunto das atividades de estágio, pode nomear um professor do quadro efetivo como responsável pela 
administração desta atividade. 

Art. 161º. O acompanhamento e a avaliação do estágio são responsabilidade do professor orientador, 
sendo solicitada a participação do supervisor de campo. 

Art. 162º. O conselho de curso deve definir a relação quantitativa entre números de estudantes por 
orientador compatível com as características do curso e disponibilidade do docente. 

Art. 163º. O estudante tem a obrigação de entregar um relatório final à unidade onde se realiza o 
estágio e ao professor orientador. 

§1º Caso a duração do estágio seja superior a um semestre, o estudante também tem a obrigação de 
entregar relatórios parciais a cada 6 (seis) meses. 

§2º O professor orientador deve receber também, da unidade onde se realiza o estágio, avaliações e 
frequência do estagiário, assinadas pelo supervisor de campo. 

Art. 164º. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza. 

Art. 165º. O estagiário deve, em qualquer situação, estar segurado contra acidentes pessoais. 

Art. 166º. Cabe à pessoa jurídica onde se realiza o estágio providenciar o seguro de acidentes pessoais 
em favor do estudante. 
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§1º Para os estágios desenvolvidos na UFERSA, a obrigatoriedade do seguro é da própria UFERSA. 
§2º Nos estágios obrigatórios a UFERSA pode, se julgar conveniente, assumir a contratação do seguro 

pessoal do estagiário. 
§3º No estágio curricular não obrigatório, o seguro é responsabilidade da pessoa jurídica onde se 

realiza o estágio. 

Item II 
Das Modalidades de Estágio 

Art. 167º. O estágio pode ser realizado em duas modalidades: 
I. Estágio curricular obrigatório, definido como tal no projeto pedagógico do curso, constituindo-se 

componente curricular indispensável para integralização curricular. 
II. Estágio curricular não obrigatório, previsto no projeto pedagógico do curso no âmbito dos 

componentes curriculares que integralizam a carga horária optativa ou complementar. 

Art. 168º. Em nenhuma hipótese pode ser cobrada do estagiário qualquer taxa adicional referente às 
providências administrativas para a obtenção e realização do estágio curricular obrigatório. 

Art. 169º. A realização do estágio curricular não obrigatório deve obedecer, ainda, às seguintes 
determinações: 

I. O estágio deve ter duração mínima de 100 (cem) horas; 
II. As atividades cumpridas no estágio devem compatibilizar-se com o horário de aulas; e 

III. O estágio deve ser desenvolvido na área de formação do estudante. 
Parágrafo único. Os projetos pedagógicos ou os conselhos de curso podem regulamentar o estágio 

curricular não obrigatório, estabelecendo outras condições adicionais para sua realização. 

Item III 
Do registro do estágio 

Art. 170º. O estágio curricular obrigatório deve ser registrado no histórico escolar do estudante, 
explicitamente ou, como opção apenas para o caso do estágio curricular não obrigatório, como integrante 
dos componentes curriculares que cumprem a carga horária complementar. 

Art. 171º. O estágio curricular é registrado pela coordenação 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 componentes curriculares distintos criados para este fim, utilizando os relatórios 
parciais como mecanismos de avaliação nos períodos letivos intermediários. 

Art. 172º. O estágio não obrigatório a ser registrado apenas como integrante dos componentes 
curriculares que cumprem a carga horária complementar segue os procedimentos de registro definidos para 
esses componentes no sistema oficial de registro e controle acadêmico. 

Subseção II 
Do Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 173º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular obrigatório, 
explicitada no projeto pedagógico do curso, que tem como objetivo a sistematização do conhecimento de 
natureza científica, artistica ou tecnológica, por meio de estudo de uma determinada temática. 

Art. 174º. O TCC deve ser desenvolvido individualmente em um dos campos do conhecimento do 
curso, a partir de proposta do estudante, com a concordância de seu orientador, sendo possível a 
participação de um coorientador. 
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Parágrafo único. O projeto pedagógico do curso deve prever, de forma clara e objetiva, o conjunto de 
critérios a ser considerados para a elaboração, apresentação e avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso, 
levando em consideração a resolução específica da instituição.  

Item I 
Das Atribuições dos Conselhos dos Cursos no TCC 

Art. 175º. Aos Conselhos dos Cursos compete: 
I. Homologar o nome do Orientador, o nome do Coorientador se houver, e o projeto do TCC, verificando 

se os mesmos estão de acordo com as linhas de atuação do curso; 
II. Acompanhar as atividades a serem desenvolvidas nos componentes curriculares referentes ao TCC; 

III. Manter banco de dados atualizado dos TCC’s aprovados; 
IV. Homologar as bancas de avaliação dos TCC’s. 
V. Definir substituto do docente orientador em caso de afastamento; 

VI. Desvincular do TCC o estudante que não cumprir o cronograma; 

Item II 
Da Orientação do TCC 

Art. 176º. Os orientadores serão, obrigatoriamente, docentes de nível superior que possuam vínculo 
institucional com a UFERSA, devidamente credenciado pelo Conselho do Curso e vinculado à área temática 
do trabalho. 

§1º Cada estudante deverá escolher o orientador do seu trabalho de acordo com a área de interesse 
da pesquisa e a disponibilidade do mesmo. 

§2º O orientador não poderá ter mais que 05 (cinco) orientandos de TCC ao mesmo tempo. 

Art. 177º. São atribuições do Orientador: 
I. Colaborar com o estudante na definição do tema do TCC; 

II. Encaminhar ao Conselho de Curso o projeto de TCC elaborado pelo estudante, conforme modelo 
disponibilizado pela Pró-Reitoria de Graduação; 

III. Avaliar cada etapa do desenvolvimento do TCC, fazendo intervenções sobre o conteúdo, normas 
técnicas de apresentação e redação do texto; 

IV. Entregar a ata de defesa do TCC, devidamente preenchida, na Divisão de Registro Escolar e lançar as 
notas do estudante no Sistema acadêmico vigente. 

V. Comunicar as coordenações de curso em caso de não haver contato por parte do estudante em até 
30 dias após a homologação; 

Art. 178º. O Orientador poderá solicitar seu afastamento da orientação, desde que os motivos sejam 
devidamente fundamentados e aprovados pelo Conselho do Curso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
decorridos da homologação do mesmo. 

Parágrafo único. Ocorrendo o afastamento, o Orientador será substituído pelo Coorientador, e na 
inexistência deste, por um professor designado pelo Conselho de Curso. 

Item III 
Da Avaliação do TCC 

Art. 179º. A avaliação do TCC será feita por uma banca formada por 3 (três) membros titulares e 1 
(um) suplente, sendo um deles, obrigatoriamente, o orientador, que presidirá a sessão. 

§1º A composição da Banca Examinadora deverá ser proposta pelo orientador, preferencialmente na 
área temática do TCC e ser homologada pelo Conselho de Curso. 

§2º A participação de docentes/pesquisadores de outras Instituições nas bancas avaliadoras não 
acarretará em ônus para UFERSA. 
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§3º O estudante deverá encaminhar a cada membro da comissão avaliadora uma cópia impressa no 
prazo mínimo de 10 dias corridos anteriores à data de defesa do TCC. 

Art. 180º. Após aprovação, um exemplar do TCC, devidamente corrigido, deverá ser entregue à DRE 
do respectivo Campus, na forma de mídia digital formato PDF em caixa de DVD, de acordo com data 
estipulada no calendário acadêmico. 

§1º As mídias digitais devem ser identificadas de acordo com o modelo oficial estabelecido pela 
Biblioteca Central. 

§2º O estudante que não entregar o TCC corrigido, no prazo estipulado, fica impossibilitado de colar 
grau. 

Art. 181º. Caso o TCC não seja aprovado, a banca examinadora poderá estabelecer um prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas para que sejam realizadas as alterações e uma nova avaliação seja realizada; 
caso o estudante não cumpra com os encaminhamentos sugeridos pela Banca no prazo estabelecido, será 
automaticamente reprovado. 

Item IV 
Dos Direitos dos Estudantes no TCC 

Art. 182º. Além dos previstos nas normas internas da UFERSA e nas leis pertinentes, são direitos dos 
estudantes matriculados em componentes curriculares sobre prática de TCC: 

I. Dispor de elementos necessários à execução de suas atividades, dentro das possibilidades científicas 
e técnicas da Universidade; 

II. Dispor de devida orientação na realização do seu TCC; 
III. Conhecer a programação prévia das atividades a serem desenvolvidas nos componentes curriculares 

relacionados ao TCC; 
IV. Ser previamente informado sobre local e data da apresentação e defesa do TCC; 
V. O estudante poderá solicitar, por iniciativa própria, ao Conselho de Curso, substituição de seu 

orientador no prazo máximo de 15 (quinze) dias decorridos da homologação do projeto do TCC, desde que 
justifique suas razões por escrito e indique ou solicite um novo orientador; 

VI. É permitido ao estudante ter um coorientador, mediante aprovação expressa do orientador. 

 

Item V 
Dos Deveres dos Estudantes no TCC 

Art. 183º. Além dos previstos nas normas internas da Universidade e nas leis vigentes, são deveres do 
estudante matriculado em componentes curriculares sobre prática do TCC: 

I. Cumprir este regulamento; 
II. Apresentar e defender publicamente o TCC, nos prazos determinados; 

III. Cumprir os horários e o cronograma de atividades estabelecidos pelo Orientador; 
IV. Responsabilizar-se pelo uso de direitos autorais resguardados por lei a favor de terceiros, no caso das 

citações, cópias ou transcrições de textos de outrem. 

Subseção III 
Das Atividades Complementares 

Art. 184º. As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino-
aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social, humana e cultural por meio da 
participação do estudante em atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo e atividades de 
iniciação científica, tecnológica e de formação profissional. 
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Item I 
Dos tipos de Atividades Complementares 

Art. 185º. São consideradas como atividades complementares ao currículo dos Cursos da UFERSA as 
seguintes atividades: 

I. Publicação de artigos científicos, capítulos de livro e de artigos de divulgação; 
II. Apresentação de comunicações científicas em Congressos, Simpósio, Encontros e Workshops; 

III. Atividades de extensão, tais como Projetos de Extensão Institucionais e participação efetiva como 
voluntário em projetos de inclusão social desde que orientados por docente da UFERSA; 

IV. Participação no Programa de Monitoria Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação; 
V. Estágio Acadêmico na universidade ou extracurriculares desenvolvidos com base em convênios e/ou 

parcerias firmados pela UFERSA; 
VI. Participação como ouvinte em eventos extracurriculares diversos como seminários, simpósios, 

congressos e conferências; 
VII. Participação em cursos extracurriculares presencial, semipresencial ou a distância, relacionados com 

a sua área de atuação, desde que reconhecidos pelo MEC; 
VIII. Participação efetiva em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de Classe, Conselhos e Conselhos 

internos à instituição; 
IX. Matrícula e aprovação em disciplinas optativas do currículo acadêmico do estudante; 
X. Realização de exposições de artes plásticas, publicação de livros de literatura e outras atividades 

artísticas; 
XI. Participação efetiva em grupos de estudos coordenados por docentes da UFERSA; 

XII. Apresentação de palestras e seminários em eventos científicos e de extensão; 
XIII. Atividades desenvolvidas como bolsista no âmbito da UFERSA; 
XIV. Participação em comissão responsável pela realização de eleição no âmbito da UFERSA; 
XV. Participação efetiva na organização de exposições e seminários de caráter acadêmico; 

XVI. Outras atividades extracurriculares, desde que aprovadas pelo conselho de curso. 

Item II 
Das deliberações sobre as Atividades Complementares 

Art. 186º. As deliberações relacionadas às atividades complementares serão realizadas pelo Conselho 
de Curso. 

Art. 187º. As Coordenações de Cursos serão responsáveis pela implementação, acompanhamento e 
avaliação das Atividades Complementares. 

§1º As Coordenações de Cursos estipularão a carga horária referente às Atividades Complementares 
que serão integralizadas nos currículos, até o percentual de 20% (vinte por cento) de sua carga horária total. 

§2º As Coordenações de Cursos efetuarão o registro, o acompanhamento e a avaliação das Atividades 
Complementares. 

§3º A critério das Coordenações de Cursos, e dependendo da natureza das Atividades 
Complementares, serão designados professores orientadores. 

Item III 
Do Aproveitamento das Atividades Complementares 

Art. 188º. O aproveitamento da carga horária observará os critérios definidos em tabela 
disponibilizada pela PROGRAD. 

Art. 189º. O aproveitamento das atividades complementares será feito pelas coordenações de cursos, 
mediante a devida comprovação. 
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Art. 190º. Para a participação dos estudantes nas Atividades Complementares, serão observados os 
seguintes: 

I. Serem realizadas a partir do primeiro semestre de vinculo com a instituição; 
II. Serem compatíveis com o Projeto Pedagógico do Curso; 

III. Serem compatíveis com o período cursado pelo estudante ou o nível de conhecimento requerido para 
a aprendizagem; 

IV. Serem detentores de matrícula institucional. 
§1º O Calendário Acadêmico estipulará período para solicitação de integralização de Atividades 

Complementares junto às coordenações de cursos. 
§2º As coordenações de cursos avaliarão o desempenho do estudante nas Atividades 

Complementares, emitindo conceito satisfatório ou insatisfatório e estipulando a carga horária a ser 
aproveitada, e tomará as providências cabíveis junto ao Registro Escolar. 

§3º Os casos de estudantes ingressos no curso através de transferência de outra IES e mudança de 
curso, que já tiverem participado de Atividades Complementares, serão avaliados pelas coordenações de 
cursos que poderão computar total ou parte da carga horária atribuída pela instituição ou curso de origem 
em conformidade com as disposições deste regulamento e de suas normatizações internas. 

§4º Os estudantes ingressos através de edital de portador de diploma deverão desenvolver as 
Atividades Complementares requeridas por seu atual curso. 

TÍTULO VI 
DA EXECUÇÃO CURRICULAR 

Art. 191º. Os cursos de graduação presenciais funcionam nos turnos integral ou noturno. 
Parágrafo único. Não se aplica a noção de turnos aos cursos oferecidos na modalidade à distância. 

Art. 192º. O ano letivo regular tem, independentemente do ano civil, no mínimo, 200 (duzentos) dias 
de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver, podendo ser 
dividido em dois períodos de 100 (cem) dias letivos cada um. 

§1º Entre os períodos letivos, poderão ser desenvolvidas atividades curriculares, em regime intensivo, 
na forma de período letivo complementar. 

§2º Outras formas de organização do ano letivo poderão ser adotadas, desde que o projeto do curso 
assim o recomende. 

Art. 193º. O processo de integralização curricular dos cursos da UFERSA contemplará formas e 
procedimentos que permitam atender às especificidades de estudantes com necessidades educativas 
especiais e daqueles que apresentem extraordinário desempenho acadêmico. 

 

CAPÍTULO I 
DOS PERÍODOS LETIVOS 

Art. 194º. 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. 

Parágrafo único. A proposição ao CONSEPE dos eventos e prazos relativos à graduação para inserção 
no Calendário Acadêmico é feita pela PROGRAD, com antecedência mínima de 6 (seis) meses em relação ao 
início do primeiro período letivo regular do ano por ele regulado. 

CAPÍTULO II 
DO PERÍODO LETIVO COMPLEMENTAR 
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Art. 195º. O período letivo complementar terá a duração mínima de 1/3 (um terço) do período letivo 
normal e funcionará com o objetivo de complementar a programação didática dos períodos regulares, nos 
casos de: 

I. Insuficiência da capacidade instalada da Unidade Acadêmica, constatada por ocasião da matrícula, 
para atender demanda real estudante/disciplina; 

II. Redução de demanda potencial para o período letivo seguinte; 
III. Normalização do fluxo de integralização curricular. 

Art. 196º. Os estudantes interessados na oferta de período letivo complementar poderão encaminhar 
solicitação ao Coordenador do Curso que examinará sua viabilidade nos termos da Portaria da Pró-Reitoria 
de Graduação e, sendo possível, dará prosseguimento ao processo. 

 
Art. 197º. Quando ofertadas disciplinas em período letivo complementar, o estudante poderá cursar, 

no máximo, 10 créditos ou 150 (cento e cinquenta) horas. 

CAPÍTULO III 
DO HORÁRIO DE AULAS 

Art. 198º. Uma aula na UFERSA será ministrada com duração de 55 (cinquenta e cinco) minutos de 
atividades para os estudantes, sendo que cada unidade de crédito corresponde a 15 (quinze) horas de 
trabalho efetivo. 

Art. 199º. As aulas presenciais semanais da UFERSA são ministradas: 
I. Em dias úteis, de segunda-feira a sábado; 

II. Em três turnos diários: matutino, vespertino e noturno; 
III. Em horários de acordo com a programação apresentada no anexo I deste Regulamento. 

Art. 200º. A carga horária total nas disciplinas será ministrada ao longo de 17 (dezessete) semanas 
consecutivas de aulas distribuídas em 100 (cem) dias letivos de trabalho acadêmico efetivo. 

§1º A reposição de aulas não ministradas deverá ocorrer no período letivo de que trata o caput deste 
artigo. 

§2º Para aplicação da reposição de avaliações e de exames finais será acrescido um período ao final 
do semestre letivo regular, definido no calendário acadêmico, onde serão respeitados os mesmos horários 
das disciplinas. 

 

CAPÍTULO IV 
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Art. 201º. Será facultado ao estudante de graduação requerer o aproveitamento de disciplinas 
cursadas antes do último ingresso no curso da UFERSA realizadas em outra Instituição de Ensino Superior – 
IES, em nível de graduação. 

Parágrafo Único. O aproveitamento de que trata o caput deste artigo aplica-se aos estudantes que 
ingressaram mediante SISU, transferência de outra IES ou portador de diploma. 

Art. 202º. Conceder-se-á o aproveitamento de disciplinas cursadas com aprovação em outra 
instituição mediante comprovação de no mínimo 75% de equivalência de carga horária da disciplina 
requerida no curso da UFERSA e o conteúdo programático de no mínimo 80% de equivalência. 

§1º Fica facultado ao professor solicitar complementação com tópico(s) que julgue necessário(s). 
§2º Os cursos que trabalham com a metodologia PBL (Problem-Based Learning) não aceitarão 

aproveitamento de estudos que não tenham sido cursados pela referida metodologia. 
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Art. 203º. O requerimento de aproveitamento de disciplina será protocolado na Chefia ou unidades 
acadêmicas, onde as disciplinas estão vinculadas e encaminhado ao coordenador do curso, acompanhado da 
seguinte documentação: 

I. Histórico autenticado pela instituição de origem, que especifique a denominação da disciplina, 
número de créditos e respectiva carga horária total, nota e frequência obtida, distribuídas nos períodos 
letivos em que foram cumpridas; 

II. Programa(s) da(s) disciplina(s) cursada(s) pela Instituição de Ensino Superior de origem; 
III. Comprovante de reconhecimento ou autorização de funcionamento do curso de origem. 

§1º Os documentos oriundos de instituição de ensino superior estrangeiras deverão estar 
acompanhados das respectivas traduções oficiais, em língua portuguesa. 

§2º Os pedidos de aproveitamento para o semestre seguinte deverão ser protocolados conforme data 
estabelecida no calendário acadêmico. 

§3º Os pedidos de aproveitamento para as disciplinas em que o estudante estiver matriculado 
deverão ser protocolados nos primeiros cinco dias do semestre letivo. 

§4º Será indeferido automaticamente pelo Coordenador do Curso o processo cuja documentação 
esteja incompleta. 

 

Art. 204º. Recebido o pedido de aproveitamento, a Secretaria comunicará os respectivos professores 
para que, em prazo máximo de sete dias úteis a partir da comunicação, deem os pareceres aos pedidos de 
aproveitamento. 

Parágrafo único. Recebido dos professores o parecer conclusivo com nota, pela Secretaria, esta 
enviará os resultados à Divisão de Registro Escolar – DRE, em prazo não superior a dois dias úteis, para que 
dê os encaminhamentos necessários. 

Seção I 
Do Extraordinário Aproveitamento de Estudos 

Art. 205º. O extraordinário aproveitamento de disciplinas se destina ao estudante regularmente 
matriculado no curso de graduação que, verificado seu notório saber, poderá ser dispensado de disciplina 
objeto de avaliação. 

§1º Os aproveitamentos extraordinários de disciplinas não podem ser superiores a 5% da carga 
horária total do curso de graduação. 

§2º As disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso não são 
passíveis de extraordinário aproveitamento de disciplinas. 

§3º Os estudantes que já se matricularam na disciplina e não obtiveram êxito não poderão solicitar o 
aproveitamento. 

§4º Para fins de análise do extraordinário aproveitamento de disciplinas o estudante deverá 
apresentar documentação comprobatória ou registro de curso. 

Art. 206º. Em prazo de até 10 (dez) dias úteis a partir do inicio do semestre letivo, o estudante deverá 
encaminhar seu pleito devidamente instruído ao Conselho de Curso que avaliará a sua adequação a partir da 
análise de requerimento com devida justificativa. 

Art. 207º. O processo de verificação da avaliação do extraordinário aproveitamento de disciplinas será 
aplicado por banca examinadora destinada a tal fim pelo conselho de curso e dar-se-á mediante avaliação 
baseada no programa da disciplina, cuja nota mínima deverá ser 7,0 (sete). 

Parágrafo único. O estudante que não atingir a nota mínima não poderá solicitar novo 
aproveitamento. 

Art. 208º. O Conselho de Curso constituirá, em prazo de até 10 (dez) dias úteis, banca examinadora, 
composta por professores da disciplina, e mais dois professores da grande área, para aplicação dos 
instrumentos de avaliação específicos de verificação do extraordinário aproveitamento das disciplinas. 
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Parágrafo único. Do resultado final da avaliação, poderá ser impetrado recurso ao Conselho de Curso, 
em prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado. 

CAPÍTULO V 
DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DA ASSIDUIDADE 

Art. 209º. A aprovação em um componente curricular está condicionada ao rendimento acadêmico 
do estudante, identificado por meio da avaliação da aprendizagem e da assiduidade. 

§1º A aprovação implica a contabilização de sua carga horária e consequente integralização como 
componente curricular. 

§2º A aprovação também pode se dar mediante aproveitamento excepcional, conforme Art. 205º 
deste regulamento. 

Art. 210º. Entende-se por AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM o conjunto de procedimentos teórico e/ou 
práticos que subsidia o processo educativo com vistas a analisar se os objetivos propostos no programa do 
componente curricular foram atingidos satisfatoriamente na forma de conhecimentos, habilidades e 
competências. 

Parágrafo Único. Por tipo de AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM entende-se o processo diagnóstico, 
formativo e somativo da aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes adquirida pelo estudante, 
mediado pelo professor, expresso em seu rendimento acadêmico. 

Art. 211º. Entende-se por RENDIMENTO ACADÊMICO o resultado de avaliações de aprendizagem que 
o estudante é submetido ao longo do período letivo em cada componente curricular. 

Art. 212º. Entende-se por ASSIDUIDADE do estudante a frequência às aulas teóricas e práticas e às 
demais atividades presenciais previstas na programação de cada componente curricular. 

Art. 213º. Entende-se por UNIDADE a subdivisão da carga horária constante em cada programa geral 
do componente curricular. 

Art. 214º. A avaliação da aprendizagem em qualquer componente curricular será feita através do 
acompanhamento contínuo do desempenho do estudante por meio de atividades acadêmicas. 

§1º São consideradas atividades acadêmicas: relatórios, elaboração ou execução de projetos, 
trabalhos práticos, arguições, provas escritas ou orais, exercícios, seminários, pesquisas, ou outros 
procedimentos definidos no programa geral do componente curricular. 

§2º Os registros do rendimento acadêmico serão realizados individualmente, independentemente do 
número de procedimentos avaliativos utilizados em cada unidade constante no programa geral do 
componente curricular. 

Art. 215º. O rendimento acadêmico nos componentes curriculares deve ser expresso em valores 
numéricos de 0 (zero) a 10 (dez), variando até a primeira casa decimal, após o arredondamento da segunda 
casa decimal. 

Art. 216º. Os tipos de procedimentos avaliativos deverão estar explícitos no Programa Geral do 
Componente Curricular de acordo com sua especificidade. 

Parágrafo Único. Os tipos de procedimentos avaliativos devem ser divulgados de forma transparente 
pelo professor. 

Art. 217º. O professor, responsável pelo componente curricular, deve disponibilizar os resultados 
obtidos em cada procedimento avaliativo junto aos estudantes, esclarecendo as dúvidas relativas aos 
conhecimentos, aos objetivos e aos conteúdos avaliados. 
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Art. 218º. O rendimento acadêmico de cada unidade é calculado a partir da média ponderada dos 
resultados obtidos nos procedimentos avaliativos realizados em cada unidade. 

§1º Será obrigatória a publicação dos resultados finais de cada unidade no Sistema de Gestão 
Acadêmica, pelo professor, no máximo 10 (dez) dias úteis após a realização do último procedimento 
avaliativo da unidade, ressalvados os limites de datas do Calendário Acadêmico. 

§2º No ato da divulgação do rendimento acadêmico de uma unidade, o professor já deve ter 
registrado no Sistema de Gestão Acadêmica as faltas do estudante até aquela data. 

§3º Fica a critério do professor a entrega ao estudante dos procedimentos avaliativos ou a sua 
retenção por um ano ou de acordo com a legislação vigente, em caso de entrega ao estudante essa deverá 
ser registrada em folha de frequência. 

Art. 219º. O estudante poderá requerer revisão do resultado obtido nas avalições escritas. 
§1º O requerimento deverá apresentar os motivos que justificam o pedido de revisão, explicitando os 

itens e aspectos que devem ser revistos. 
§2º O requerimento será encaminhado ao coordenador do curso ao qual o estudante está vinculado, 

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação dos resultados do respectivo 
rendimento. 

§3º Uma vez protocolado na coordenação, o pedido será encaminhado para o professor que deverá 
emitir e dar ciência do parecer sobre o pleito em até 02 (dois) dias úteis após seu recebimento. 

§4º O estudante discordando do parecer do professor poderá solicitar revisão por banca 
examinadora. 

§5º A banca será formada por 3 (três) professores da área, indicados pelo conselho de curso do 
estudante, no prazo de até 05 dias úteis, sendo vedada a participação do estudante e do professor que 
corrigiu a avaliação em questão. 

§6º O resultado da revisão da avaliação deve ser comunicado ao professor do componente curricular 
e ao estudante e encaminhado à coordenação do curso que o estudante pertence, no prazo máximo de 3 
(três) dias úteis após o parecer da banca. 

§7º A decisão da banca examinadora dará recurso aos órgãos superiores. 

Art. 220º. Será considerado aprovado no componente curricular, o estudante que obtiver média 
parcial igual ou superior a 7,0 (sete), desde que compareça a no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das 
atividades ministradas em cada componente curricular. 

Art. 221º. O estudante estará reprovado no componente curricular quando não obtiver a frequência 
mínima exigida no Art. 220º e/ou obtiver uma média parcial menor que 4,0 (quatro). 

Art. 222º. A média parcial (MP) será calculada pela média aritmética simples das notas das atividades 
acadêmicas obtidas nas unidades: 

MP = (A1 + A2 + A3) / 3 

Sendo: 
A1 = nota obtida na 1ª unidade; 
A2 = nota obtida na 2ª unidade 
A3 = nota obtida na 3ª unidade. 

Art. 223º. Ao estudante que apresentar MP maior ou igual que 4,0 (quatro) e menor que 7,0 (sete) é 
assegurada a realização de uma Prova final, desde que atenda a assiduidade constante no Art. 220º. 

§1º O estudante que não realizar a prova final será atribuído nota 0,0 (zero), e será considerado 
reprovado com rendimento acadêmico final obtido a partir do cálculo definido no Art. 225º. 

§2º O prazo para realização da prova final é de, no mínimo, 2 (dois) dias úteis, contados a partir da 
divulgação da média parcial e do registro de frequência do estudante no Sistema de Gestão Acadêmica. 
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Art. 224º. Será considerado aprovado, por prova final, o estudante que obtiver Média Final igual ou 
superior a 5,0 (cinco), desde que atenda aos requisitos de assiduidade constante no artigo Art. 220º. 

Art. 225º. A Média Final (MF) será calculada pela média aritmética ponderada das médias parciais e 
da Prova Final: 

MF = [(7 X MP) + (3 X PF)]/10 

Sendo: 
MP: Média Parcial 
PF: Prova Final 

Art. 226º. Poderá realizar avaliação de reposição apenas o estudante que por motivo de força maior, 
doença comprovada ou outra regulamentada por lei não compareceu a uma qualquer prova (instrumento) 
de avaliação de uma unidade. 

§1º A solicitação de reposição deverá ser requerida junto a chefia do departamento a que o curso (ou 
disciplina) pertence, que analisará a solicitação do estudante, de acordo com os critérios constantes no Anexo 
IV desta Resolução. 

§2º A solicitação do estudante deverá ter resposta no prazo máximo de 48h. 
§3º O estudante poderá requerer avaliação de reposição por si ou por procurador legalmente 

constituído. O requerimento deve ser protocolado à chefia de departamento, vinculado ao componente 
curricular, no prazo de 03 (três) dias úteis após a avaliação não realizada. 

§4º Ao estudante que não apresentar solicitação de reposição nos prazos acima referidos ou tiver seu 
pedido indeferido será atribuído a nota 0,0 (zero) na avaliação correspondente. 

Art. 227º. Não existe abono de faltas, ressalvados os casos previstos em lei. 

CAPÍTULO VI 
DO REGIME DE EXERCÍCIO DOMICILIAR 

Art. 228º. Poderá requerer o regime de exercício domiciliar os estudantes regularmente matriculados 
no período letivo em curso e que se encontrem, na forma da lei, nas seguintes condições: 

I. Portadores de afecções congênitas, doenças infecto-contagiosas, traumatismo ou outras condições 
mórbitas, que impossibilitem sua frequência às atividades didáticas, mas que tenham condições intelectuais 
e emocionais para o prosseguimento da atividade acadêmica; 

II. Aluna em estado de gravidez a partir do 8º (oitavo) mês de gestação; 
III. Mãe adotiva, por 90 (noventa) dias a contar da adoção; 
IV. Aluno que necessite prestar assistência a ascendentes, descendentes, cônjuges ou companheiros, que 

requeiram tratamento especializado ou que se encontre em estado terminal.  

Art. 229º. O requerimento do regime de exercício domiciliar será protocolado na Chefia ou unidades 
acadêmicas, e encaminhado ao coordenador do curso, ao qual o estudante está vinculado, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 

I. Horário acadêmico individual; 
II. Documento médico original e sem rasuras, estabelecendo o prazo de afastamento, número do CRM 

e carimbo e assinatura do médico; 
III. Documentação comprobatória das hipóteses dos incisos III e IV do artigo anterior. 

§1º O requerimento de inclusão no regime de exercícios domiciliares deverá ser encaminhado, pelo 
aluno ou por procurador legalmente constituído, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis de ausência às atividades 
acadêmicas e terá caráter de prioridade e urgência. 

§2º O documento médico pertencente à rede pública somente será aceito para afastamento, de no 
mínimo 10 dias e no máximo, a um período que não ultrapasse o semestre letivo. 
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§3º O Coordenador do curso notificará as Unidades Acadêmicas envolvidas, informando o período de 
ausência, as disciplinas e turmas em que o aluno se encontra matriculado. 

§4º O Coordenador do curso notificará aos professores das disciplinas a situação do aluno em regime 
de exercício domiciliar para que, em prazo máximo de três dias úteis a partir da comunicação, apresente um 
programa especial de estudos a ser cumprido pelo estudante, compatível com o estado do mesmo. 

Art. 230º. O programa especial de estudos deverá abranger os conteúdos ministrados em sala de aula 
durante o período de regime de exercícios domiciliares. 

§1º O programa especial de estudos deverá especificar: 
a) Os conteúdos a serem estudados, 
b) A metodologia a ser utilizada, 
c) As tarefas a serem cumpridas, 
d) Os critérios de exigência do cumprimento dessas tarefas, 
e) Prazo de execução, 
f)    Tipo de avaliação 
§2º O programa especial de estudos elaborado pelo professor será entregue ao estudante ou seu 

representante legal para execução das atividades programadas. 

Art. 231º. As avaliações para o regime de exercícios domiciliares não poderão ser realizadas no 
semestre letivo subsequente, com exceção das gestantes. 

Art. 232º. Os exercícios domiciliares não se aplicam aos componentes curriculares que impliquem 
exposição do requerente a situações insalubres, como também aos de caráter experimental ou de 
atuação prática. 

Art. 233º. Na impossibilidade de aplicar ao aluno o regime de exercício domiciliar na forma prevista 
nos artigos anteriores, ser-lhe-á assegurado o direito de trancamento da matrícula em disciplinas, em 
qualquer época do período letivo. 

 

 

CAPÍTULO VII 
DA MENSURAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO ACUMULADO 

Art. 234º. São calculados os seguintes índices numéricos para avaliação do rendimento acadêmico 
acumulado do estudante: 

I. Média de Conclusão (MC); 
II. Índice de Eficiência em Carga Horária (IECH); 

III. Índice de Eficiência em Períodos Letivos (IEPL); 
Parágrafo único. O projeto pedagógico do curso pode prever o cálculo de outros índices. 

Art. 235º. A Média de Conclusão (MC) é a média ponderada do rendimento acadêmico final obtido 
pelo estudante nos componentes curriculares em que obteve êxito ao longo do curso, conforme 
procedimento de cálculo definido no Anexo II deste Regulamento. 

Art. 236º. O Índice de Eficiência em Carga Horária (IECH) é o percentual da carga horária utilizada pelo 
estudante que se converteu em aprovação, conforme procedimento de cálculo definido no Anexo II do 
presente Regulamento. 
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Art. 237º. O Índice de Eficiência em Períodos Letivos (IEPL) é a divisão da carga horária acumulada 
pela carga horária esperada, conforme procedimento de cálculo definido no Anexo II do presente 
Regulamento. 

CAPÍTULO VIII 
DA ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

Art. 238º. A orientação acadêmica tem como objetivo contribuir para a integração dos estudantes à 
vida universitária, orientando-os quanto às atividades acadêmicas. 

Art. 239º. As atividades de orientação acadêmica permanente são executadas pelos professores 
orientadores acadêmicos, mediante indicação dos conselhos de cursos, ouvidos os departamentos ou 
centros acadêmicos envolvidos. 

Parágrafo único. A designação e comprovação de atuação do orientador acadêmico são feitas no sis-
tema oficial de registro e controle acadêmico. 

Art. 240º. O conselho de curso deve definir a relação quantitativa entre número de estudantes por 
orientador compatível com as características do curso e disponibilidade docente, guardada, sempre que 
possível, a proporção mínima de 20 (vinte) e máxima de 60 (sessenta) estudantes para cada professor. 

Art. 241º. São atribuições do orientador acadêmico: 
I. Colaborar com a coordenação e o NDE do curso na apresentação aos estudantes do projeto 

pedagógico do curso de graduação e da estrutura universitária; 
II. Acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos estudantes sob sua orientação; 

III. Planejar, junto aos estudantes, considerando a programação acadêmica do curso, um fluxo curricular 
compatível com seus interesses e possibilidades de desempenho acadêmico; 

IV. Orientar a tomada de decisões relativas à matrícula, trancamento e outros atos de interesse 
acadêmico, resguardado o período de férias do professor; e 

Parágrafo único. A orientação acadêmica dos estudantes com necessidades educacionais especiais 
deve ser feita com o apoio e de acordo com as recomendações da Coordenação Geral de Ação Afirmativa, 
Diversidade e Inclusão Social (CAADIS). 

Art. 242º. As atividades dos orientadores acadêmicos são acompanhadas pelo conselho de curso. 

Art. 243º. Preferencialmente, o orientador acadêmico deve acompanhar o mesmo grupo de 
estudantes do ingresso à conclusão do curso. 

CAPÍTULO IX 
DA APOSTILA DE HABILITAÇÃO 

Art. 244º. Apostila de habilitação é o ato de registro de conclusão de habilitação pelo estudante que, 
após colação de grau em um curso, se vinculou por um novo programa a outra habilitação associada ao 
mesmo curso e integralizou essa habilitação. 

Parágrafo único. A apostila ocorre no verso do diploma relativo ao título concedido pela conclusão do 
curso. 

CAPÍTULO X 
DA CERTIFICAÇÃO DE ÊNFASE 

Art. 245º. Certificação de ênfase é o ato de registro de conclusão de ênfase pelo estudante que, após 
colação de grau em um curso, se vinculou por um novo programa a outra ênfase associada ao mesmo curso 
e integralizou essa ênfase. 

Parágrafo único. A comprovação da integralização da ênfase se dá pela emissão de certificado. 
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CAPÍTULO XI 
DA MUDANÇA DE HABILITAÇÃO OU ÊNFASE 

Art. 246º. A mudança de habilitação dentro de um mesmo curso implica a desvinculação do programa 
em que se encontra e a sua vinculação à nova habilitação, mantendo-se a mesma matrícula e período letivo 
de ingresso do vínculo anterior. 

Parágrafo único. Situações de compulsoriedade da mudança de habilitação podem ser previstas nos 
projetos pedagógicos dos cursos. 

Art. 247º. A mudança referida no Art. 246º deve ser solicitada de forma justificada pelo estudante 
junto à coordenação do curso, ficando sua aprovação condicionada a parecer favorável do conselho do curso. 

Parágrafo único. Em caso de deferimento, os registros relativos à mudança de habilitação são de 
competência da PROGRAD. 

Art. 248º. A mudança de ênfase dentro de um curso implica a desvinculação do estudante da 
estrutura curricular de origem e sua vinculação à estrutura curricular que corresponde à nova ênfase, 
mantendo-se a mesma matrícula e período letivo de ingresso anterior. 

Parágrafo único. Situações de compulsoriedade da mudança de ênfase podem ser previstas nos 
projetos pedagógicos dos cursos. 

Art. 249º. A mudança referida no Art. 248º é concedida pela coordenação do curso nos casos e de 
acordo com os critérios estabelecidos no projeto pedagógico. 

Parágrafo único. Os projetos pedagógicos dos cursos podem estabelecer vagas específicas e processos 
seletivos internos para mudança de ênfase. 

Art. 250º. Em caso de deferimento pela coordenação do curso, os registros relativos à mudança de 
ênfase são de competência da PROGRAD. 

Parágrafo único. Para os cursos de primeiro ciclo, a competência relativa à operacionalização das 
mudanças de ênfase pode ser delegada pela PROGRAD à coordenação do curso. 

 

CAPÍTULO XII 
DA MUDANÇA DE ESTRUTURA CURRICULAR 

Art. 251º. A mudança de estrutura curricular consiste na desvinculação do estudante de uma 
estrutura curricular de origem e sua vinculação a outra que corresponda à proposta curricular mais recente 
do seu programa. 

Parágrafo único. O CONSEPE pode permitir a mudança para estrutura curricular mais antiga. 

Art. 252º. A mudança de estrutura curricular só é concedida mediante parecer favorável do conselho 
do curso, após solicitação formal do interessado. 

Parágrafo único. Situações de compulsoriedade da mudança de estrutura curricular podem ser 
previstas nos projetos pedagógicos dos cursos. 

Art. 253º. Os registros da mudança de estrutura curricular são de competência da Divisão de Registro 
Escolar - DRE. 

CAPÍTULO XIII 
DA TURMA ESPECIAL 

Art. 254º. A turma especial permite que um estudante solicite a abertura de uma turma de um 
componente curricular que, de outra forma, ele não teria condições de cursar. 
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§1º A unidade de vinculação deve dar preferência, sempre que possível, ao atendimento do pleito por 
meio da abertura de turma regular, ao invés de turma especial. 

§2º A abertura de turma especial é restrita aos períodos letivos regulares, não se aplicando aos 
períodos letivos complementares. 

Art. 255º. A abertura de turma especial só pode ser solicitada quando atendidos todos os seguintes 
requisitos: 

I. O solicitante é estudante regular de graduação; 
II. O estudante já cumpriu pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da sua estrutura 

curricular; 
III. A solicitação de abertura de turma especial diz respeito a, no máximo, 2 (dois) componentes 

curriculares por período letivo; 
IV. O número total de componentes curriculares cursados em turma especial não excede 4 (quatro) ao 

longo do curso; 
V. O componente curricular é obrigatório na estrutura curricular do estudante; 

VI. O componente curricular, ou qualquer componente equivalente no qual o estudante possa se 
matricular, não está sendo oferecido no período corrente ou está sendo oferecido em choque de horário 
com outro componente curricular obrigatório que integra o plano de matrícula do estudante; 

VII. O estudante não tem reprovação por falta no componente curricular ou em algum dos seus 
equivalentes; 

VIII. O estudante tem, no máximo, duas reprovações por média no componente curricular ou em algum 
dos seus equivalentes; e 

IX. O componente curricular envolve procedimentos de ensino-aprendizagem compatíveis com a turma 
especial. 

Parágrafo único. O estudante com necessidade educacional especial devidamente registrada no 
sistema oficial de registro e controle acadêmico é dispensado do cumprimento das exigências constantes dos 
incisos IV e VIII do caput deste artigo. 

Art. 256º. A análise do pedido de abertura de turma especial é feita pelo Departamento ou Unidade 
Acadêmica responsável pelo componente curricular, que levará em conta a possibilidade e conveniência do 
oferecimento, de acordo com o planejamento da unidade. 

Parágrafo único. Só pode ser aberta uma única turma especial do mesmo componente curricular, ou 
de qualquer um dos seus equivalentes, por período letivo. 

Art. 257º. A quantidade de vagas em uma turma especial é de, no máximo, 4 (quatro) estudantes; 
ultrapassada essa quantidade, caso o pedido seja deferido, deve ser criada turma regular em horário 
compatível com os planos de matrícula dos requerentes. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de formação de turma regular, caberá à unidade de vinculação 
priorizar a matrícula na turma especial dos requerentes com possibilidade de conclusão no período corrente. 

Art. 258º. Indeferida a solicitação de abertura da turma especial, mediante decisão fundamentada, 
deverá ser dada ciência aos estudantes das razões do indeferimento. 

Art. 259º. A solicitação de turma especial deverá ocorrer concomitante ao primeiro período da 
matrícula, definido em Calendário Acadêmico. 

CAPÍTULO XIV 
DA OFERTA DE TURMA DE PERÍODO COMPLEMENTAR  

Art. 260º. Entende-se por Turma de Período complementar as disciplinas ofertadas durante o período 
não regular de aulas, conforme definido no Calendário Letivo com a seguinte finalidade: 

I. Possibilitar o nivelamento de alunos nos seus respectivos cursos; 
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II. Evitar o prolongamento, por mais um período letivo, da permanência do aluno no curso, contribuindo 
para o aumento na taxa de sucesso da graduação. 

III. Complementar a programação da oferta do período letivo regular anterior e reduzir a demanda 
discente para o semestre letivo subsequente 

IV. Suprir a deficiência dos Departamentos de Ensino e chefias de cursos no que concerne a capacidade 
de atendimento da demanda real discente por componentes curriculares verificadas a cada período regular 
de matrícula curricular. 

Parágrafo único. As turmas de período letivo complementar não deverão ser oferecidas para abreviar 
a graduação aquém do tempo mínimo regulamentar.  

Art. 261º. A oferta de turmas de período letivo complementar ocorrerá de acordo com as seguintes 
orientações: 

I. O número mínimo de estudantes por disciplina para será definido pela coordenação do curso em 
comum acordo com o professor e os nomes dos mesmos deverão seguir em lista identificada e assinada por 
cada estudante para a aprovação no CONSEPE; 

II. A solicitação de turmas de período letivo complementar poderá ser realizada pela Coordenação de 
curso ou por alunos. 

III. A solicitação poderá ocorrer até no máximo 30 (trinta) dias antes do término do período letivo anterior 
ao período de férias correspondente ao da solicitação. 

IV. Pronunciamento do Departamento responsável pela disciplina quanto à exequibilidade da oferta no 
período e disponibilidade docente e consequente aprovação no CONSEPE. 

V. Constarão da proposta de turma de período letivo complementar: a justificativa, considerando-se a 
finalidade do art. 1º deste regulamento; a fixação do número mínimo e máximo de vagas a serem 
preenchidas; o plano de curso, incluindo o cronograma das atividades e o nome do docente que ministrará 
o curso. 

Art. 262º.  A duração mínima para as turmas de período letivo complementar com 30h, 45h, 60h, 75h 
e 90h será de 2, 3, 4, 5 e 6 semanas, respectivamente. 

Art. 263º. A instrução e acompanhamento do processo são de competência da Coordenação do 
respectivo Curso. 

Parágrafo único. As matrículas em turmas de período letivo complementar serão realizadas nos 
primeiros 02 (dois) dias úteis do período correspondente. 

Art. 264º. Cada estudante poderá obter matrícula em 01 (uma) turma por período de letivo 
complementar. 

Art. 265º. Cabe ao Chefe do Departamento responsável pela oferta assegurar o cumprimento integral 
da mesma quanto ao conteúdo programático, à carga horária fixada para o seu desenvolvimento e ao número 
de avaliações contido na legislação vigente. 

Parágrafo único. Encerradas as atividades, a consolidação da turma deverá ser processada antes do 
início do período letivo subsequente. 

Art. 266º. Não será permitido o trancamento de matrícula em turma de período letivo 
complementar, nem a exclusão ou substituição de turmas matriculadas. 

CAPÍTULO XV 
DOS ESTUDANTES ESPECIAIS DE GRADUAÇÃO 

Art. 267º. A UFERSA admitirá o ingresso de interessados em cursar disciplinas isoladas, sem constituir 
vínculo com qualquer curso de graduação da UFERSA, na modalidade de estudante especial. 
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Art. 268º. Os requerimentos de matrícula em disciplinas serão encaminhados à PROGRAD, no prazo 
estabelecido no calendário acadêmico e de acordo com as normas vigentes na instituição. 

§1º O deferimento dos requerimentos de matrícula em disciplina ficará condicionado à existência de 
vaga, decorrido o processo de matrícula dos estudantes regulares da UFERSA. 

§2º Será permitido ao estudante especial matricular-se no máximo em oito disciplinas, estando sua 
permanência nesta condição limitada a quatro períodos letivos, consecutivos ou não. 

§3º Não será permitido ao estudante especial o trancamento de matrícula em disciplina. 
§4º A condição de estudante especial não configura vinculo como estudante regular desta 

Universidade. Portanto, o estudante especial não fará jus a identidade estudantil, alojamento, bolsa, auxílio 
ou qualquer outra forma de subvenção. 

§5º A integralização de componentes curriculares isolados, na condição de aluno especial, não 
assegura direito à obtenção de diploma ou certificado de graduação, exceto nos casos em que haja acordos 
específicos de mobilidade com dupla titulação. 

§6º Semestralmente, mediante solicitação, será fornecida ao estudante especial, pela Divisão de 
Registro Escolar, uma declaração de estudos que identificará todas as disciplinas cursadas com aprovação e 
reprovação e com as respectivas cargas horárias e menções obtidas. 

Art. 269º. Os alunos especiais de graduação se dividem nas seguintes categorias, de acordo com a 
forma de ingresso: 

I. Aluno em mobilidade; 
II.  Outros tipos de aluno especial definidos em legislação federal. 

CAPÍTULO XVI 
DO ESTUDANTE EM MOBILIDADE 

Art. 270º. É permitido o ingresso na UFERSA, sob a condição de aluno em mobilidade, aos estudantes 
amparados por acordos ou convênios celebrados para esse fim pela UFERSA com outras instituições de 
ensino superior, nacionais ou estrangeiras, ou aos estudantes vinculados a um campus da UFERSA que 
pretendem realizar parte da formação em outro campus da UFERSA. 

Art. 271º. O acompanhamento acadêmico e o deferimento das solicitações de matrícula dos alunos 
em mobilidade são feitos pela coordenação do curso equivalente ou mais aproximado ao seu curso na 
instituição de origem. 

Art. 272º. O processamento da matrícula dos alunos em mobilidade, com a consequente definição 
sobre a obtenção de vagas, é feito durante o período de processamento da matrícula dos alunos regulares.   

Seção I 
Da Mobilidade Interna 

Art. 273º. Entende-se por mobilidade interna a permissão para que estudante vinculado a um curso 
de um campus da UFERSA possa se matricular em componentes curriculares de curso que confira título e 
habilitação iguais ao primeiro em outro campus da instituição, inserindo-se em uma das seguintes situações: 

I. Mobilidade interna compulsória: quando o estudante servidor público, ocupante de cargo efetivo, for 
realizar estágio ou cursos de formação, ou for transferido temporariamente ou for posto à disposição de 
outros órgãos por tempo determinado, acarretando mudança de endereço em cidades diferentes; ou 

II. Mobilidade interna voluntária: quando o estudante for selecionado pelo seu curso no campus de 
origem para ocupação de vagas, destinadas à mobilidade interna, abertas pelo outro curso no campus de 
destino, por no máximo três períodos letivos regulares. 

§1º  A mobilidade interna não se aplica a cursos na modalidade a distância. 
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§2º O estudante em mobilidade interna é considerado como aluno especial com relação ao curso no 

campus de destino, enquanto no curso do campus original é tratado como estudante com permissão para 

cursar disciplinas em mobilidade. 

Art. 274º. Nos casos de mobilidade interna compulsória, adotam-se as exigências, normas e 
procedimentos similares aos definidos para a transferência compulsória, com a exceção que a mudança de 
campus é temporária. 

Parágrafo único. Aplica-se a possibilidade de mobilidade interna compulsória também aos estudantes 

legalmente dependentes de servidor público, quando comprovada a mudança temporária do domicílio. 

Art. 275º. As vagas destinadas à mobilidade interna voluntária são abertas pelos colegiados dos 
cursos nos campi de destino, na mesma época em que são por eles definidas as vagas referentes às diversas 
formas de ingresso. 

§1º O número de vagas para mobilidade interna voluntária deve corresponder a, no máximo, 5% 
(cinco por cento) das vagas abertas para a última seleção, pela forma principal de ingresso ou pelo reingresso 
de segundo ciclo, por período letivo/matriz curricular. 

§2º Os colegiados dos cursos nos campi onde os estudantes se encontram vinculados devem definir 
um processo seletivo para preenchimento das vagas, baseado em critérios de mérito acadêmico e 
dispensável quando o número de interessados, após ampla divulgação, não exceder o número de vagas.   

Seção II 
Da Mobilidade Externa Nacional  

Art. 276º. Será permitido o afastamento de estudantes de graduação para cursar disciplinas e/ou 
realizar atividades estudantis em outras Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, exceto Estágio 
Curricular Obrigatório e Trabalho de Conclusão de Curso, no âmbito nacional, sem perda de vínculo 
institucional. 

§1º Para que o estudante se candidate ao programa de mobilidade estudantil externa nacional, deve: 
I. Ter concluído pelo menos vinte por cento da carga horária de integralização do curso de origem; 

II. Ter, no máximo, duas reprovações acumuladas nos dois períodos letivos que antecedem o pedido de 
mobilidade estudantil externa. 

§2º A solicitação de afastamento para cursar disciplina(s) em outras IFES será feita pelo estudante, 
regularmente matriculado, por meio de requerimento protocolado no Setor de Protocolo e Comunicação e 
direcionado à PROGRAD, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do início do semestre letivo na 
instituição externa, bem como a data máxima prevista na IFES destino, acompanhado dos seguintes 
documentos: 

I. Histórico Escolar original; 
II. Programa(s) da(s) disciplina(s) a serem cursadas na instituição receptora; 

III. Comprovante de reconhecimento ou autorização do curso de destino; 
IV. Nada consta do sistema da biblioteca; 
V. Requerimento de Mobilidade Estudantil Externa, disponibilizado pela PROGRAD. 

§3º Caberá à PROGRAD: 
I. Encaminhar os pedidos de estudantes ao Conselho de Curso, para a análise e emissão de parecer que 

indique as disciplinas e/ou atividades estudantis compatíveis para fins de convalidação futura, em caso de 
aprovação na universidade externa; 

II. Verificada a possibilidade de afastamento, após emissão de parecer pelo Conselho de curso, emitir 
carta de apresentação do estudante interessado à instituição receptora; 

III. Quando do recebimento do comunicado da aceitação do estudante na instituição receptora, 
comunicar o estudante e o coordenador de curso, encaminhar o processo de mobilidade externa com carta 
de aceite e devido parecer à Divisão de Registro Escolar, solicitando o registro de mobilidade estudantil 
externa no Histórico Escolar do interessado; 
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IV. Quando do retorno do estudante, receber o histórico escolar da(s) disciplina(s) ou demais atividades 
estudantis cursadas pelo interessado, colher o parecer do Conselho de Curso relativo à equivalência, e 
encaminhar todo o processo para a Divisão de Registro Escolar para os respectivos registros; 

V. Quando constatada a impossibilidade de afastamento, encaminhar processo, com devido parecer que 
ateste o indeferimento, ao Arquivo Geral, comunicando ao interessado no processo. 

§4º Caberá ao Conselho de Curso: 
I.  Analisar e emitir parecer, caso a caso, de acordo com as normas vigentes, a possibilidade de 

afastamento do estudante, considerando inclusive a análise do(s) programa(s) da(s) disciplina(s) a ser(em) 
cursada(s) pelo estudante na instituição de destino, de modo a subsidiar o aproveitamento dos estudos para 
fins de integralização curricular, em caso de aprovação do estudante, quando do seu retorno à instituição; 

II.  Em caso de aprovação do estudante nas disciplinas e/ou atividades estudantis realizadas na 
instituição externa, emitir parecer, após análise dos documentos comprobatórios apresentados pelo 
estudante ao término do prazo de mobilidade estudantil externa, com vistas ao aproveitamento de estudos. 
O parecer deverá indicar as disciplinas e/ou atividades que deverão ser convalidadas para fins de 
integralização curricular. 

§5º Caberá ao estudante: 
I. Instituir o processo administrativo com todos os documentos necessários para a análise da solicitação 

de mobilidade estudantil externa; 
II. Apresentar documentação necessária para a convalidação visando à integralização curricular ao final 

do prazo de mobilidade estudantil externa. 
§6º O tempo de afastamento do estudante será obrigatoriamente computado no tempo 

regulamentar previsto para sua integralização curricular. 
§7º O prazo máximo de afastamento é de dois semestres letivos, podendo, em caráter excepcional, e 

a critérios das instituições envolvidas, ser prorrogado por mais um semestre. 

Art. 277º. Os cursos de graduação da UFERSA, por meio da PROGRAD, com anuência dos Conselhos 
de Cursos de graduação da Universidade, poderão receber estudantes de outras IFES brasileiras, para cursar 
disciplinas e/ou realizar atividades estudantis nos cursos de graduação da UFERSA, desde que observados os 
seguintes procedimentos e/ou requisitos: 

§1º Serão ofertadas até o limite de 10 (dez) por cento de vagas por disciplina, em cada semestre letivo, 
para atendimento a este programa. 

§2º Em caso de mais de 1 (um) candidato por vaga, o processo de escolha se dará segundo os 
seguintes critérios de seleção, a saber: 

I. O estudante que apresentar o maior IRA (Índice de Rendimento Acadêmico); 
II. O estudante com data de nascimento menos recente; 

III. O estudante com vínculo estudante mais recente na instituição de origem. 
§3º As instituições de origem dos estudantes deverão encaminhar à PROGRAD da UFERSA a 

solicitação dos estudantes para cursar as atividades estudantis curriculares. 
§4º O Conselho de Curso só fará a análise das solicitações acompanhadas da descrição das atividades 

curriculares pretendidas pelo estudante (listagem de disciplinas e demais atividades estudantis), 
devidamente aprovadas pelo Conselho de Curso da instituição de origem do estudante, sendo que esta 
documentação deve ser recebida na UFERSA com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do início do 
semestre letivo pretendente. 

§5º Caberá à PROGRAD da UFERSA acompanhar e exigir o cumprimento dos procedimentos 
acadêmicos e administrativos pertinentes. 

§6º O registro do estudante de mobilidade estudantil externa nacional deverá ser feito pela Divisão 
de Registro Escolar, com vínculo temporário com a UFERSA de dois semestres letivos, podendo, em caráter 
excepcional, e a critério das instituições envolvidas, ser prorrogado por mais um semestre. 

§7º O estudante em mobilidade estudantil externa nacional terá direito de acesso ao acervo da 
Biblioteca, bem como poderá usufruir das dependências dos ambientes esportivos, das atividades culturais 
e de lazer oferecidas aos demais estudantes da UFERSA. 
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§8º Ao término do período de vínculo temporário, o estudante em mobilidade estudantil externa 
nacional terá sua nota disponibilizada através do SIGAA. 

§9º A UFERSA enquanto instituição receptora se exime de quaisquer responsabilidades relacionadas 
às despesas de manutenção do estudante em mobilidade estudantil externa nacional, tais como 
deslocamento, alimentação, moradia, seguro de acidentes pessoais e atendimento médico e hospitalar. 

 

Seção III 
Da Mobilidade Externa internacional 

Art. 278º. Os Cursos de Graduação da UFERSA, por meio da Pró-Reitoria de Graduação e da Assessoria 
de Relações Internacionais, com anuência dos Conselhos dos Cursos de Graduação da Universidade, poderão 
permitir o afastamento de discentes de Graduação da UFERSA, sem perda de vínculo institucional, bem como 
receber estudantes de instituições de ensino superior internacionais no âmbito do Programa de mobilidade 
estudantil externa internacional, desde que observados os procedimentos e requisitos determinados nos 
acordos de cooperação. 

Art. 279º. A forma de solicitação de ingresso e os critérios de aceitação dos alunos em mobilidade 
externa internacional serão regidos por regulamentação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

CAPÍTULO XVII 
DOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

Art. 280º. Concebe-se estudante com necessidades específicas, para fins deste Regulamento, aquele 
com: 

I. Deficiência de natureza física, visual, auditiva, cognitiva ou múltipla; 
II. Transtornos globais do desenvolvimento; 

III. Altas habilidades/superdotação; 
IV. Transtornos funcionais específicos. 

Art. 281º. A universidade deverá prover as condições que garantam o acesso e a permanência, sob o 
princípio da inclusão social, no currículo, na infraestrutura, na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, garantindo iniciativas que contemplem o atendimento dos estudantes com deficiência e/ou 
necessidades específicas. 

Parágrafo único. As condições de inclusão social mencionadas no caput deste Artigo referem-se às 
responsabilidades para o atendimento de estudantes com deficiência e/ou com necessidades específicas: 

I. Recursos didáticos-pedagógicos adaptados; 
II. Tecnologias assistivas; 

III. Acessibilidade arquitetônica; 
IV. Formação para docente, técnico e estudante; 
V. Pessoal docente e técnico especializado; 

VI. Atividades desportivas; 
VII. Campanhas informativas e educativas; 

VIII. Parcerias com setores e órgãos. 

Art. 282º. Cabe ao Coordenador de Curso, de qualquer unidade acadêmica e modalidade de ensino, 
diante da matrícula de estudante com deficiência e/ou com necessidades específicas, além de informar à 
CAADIS. 

I. Verificar as condições necessárias e fazer o levantamento das demandas acadêmicas, alvo de 
investimento, para garantir o atendimento educacional ao estudante; 

II. Cadastrar o estudante no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), por meio 
de um formulário específico para registro e solicitações de apoio específico, com indicação de recursos 
necessários, junto à CAADIS; 
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III. Adaptar o plano de ensino, contemplando formas alternativas de avaliação; 
IV. Utilizar metodologias de ensino e avaliação da aprendizagem diferenciadas, considerando as 

especificidades do estudante com deficiência e/ou com necessidades específicas; 
V. Participar de formação inicial e continuada para melhoria do atendimento. 

Art. 283º. O estudante com deficiência e/ou com necessidade especifica autodeclarado, diante da 
matrícula, poderá obter o apoio e serviços junto à CAADIS, deverá, quando necessário, ter a sua condição 
diagnosticada por um documento, laudo médico, exame e ou parecer médico, homologado pela Junta 
Médica, devendo posteriormente, ser avaliado por uma equipe de profissionais especializados. 

Art. 284º. O estudante com deficiência e/ou com necessidades específicas, poderá solicitar, quando 
necessário, previamente ao coordenador de curso e/ou por meio de seus pais ou representante legal: 

I. Adaptação das avaliativas e ambientes de comunicação; 
II.Tempo adicional de 01 (uma) hora a mais, para realização das atividades avaliativas; 

III. Adaptação de material pedagógico e equipamentos; 
IV. Adaptação de espaços físicos, eliminação de barreiras arquitetônicas; 
V. Apoio especializado, intérprete de língua de sinais, ledor, conforme a necessidade; 

VI. Adaptação de plano de componente curricular. 

Art. 285º. As unidades acadêmicas, assessoradas pela CAADIS, acompanharão o desenvolvimento 
acadêmico do estudante no curso; 

Art. 286º. O estudante que adquirir deficiência permanente, após seu ingresso na UFERSA, poderá ser 
readaptado conforme a necessidade, mediante parecer dos órgãos conselhos competentes. 

Art. 287º. Ao estudante com deficiência e/ou necessidades específicas, que importe em redução de 
capacidade de aprendizagem, poderá ser concedida prorrogação no prazo máximo de permanência nos 
cursos, de até 50% (cinquenta por cento) do limite máximo fixado para a conclusão do curso, mediante 
avaliação de Junta Médica. 

Art. 288º. A coordenação de cursos e unidades acadêmicas deverão priorizar a alocação de 
componentes curriculares em espaços físicos acessíveis ao estudante com deficiência e/ou necessidades 
específicas, bem como mobilidade reduzida. 

TÍTULO VII 
DOS PROGRAMAS ACADÊMICOS 

Art. 289º. A UFERSA desenvolverá programas acadêmicos norteados pelos seguintes princípios: 
I. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

II. Interdisciplinaridade do conhecimento e de suas concepções pedagógicas; 
III. Educação propedêutica, voltada para a valorização do trabalho e da vida social. 

Art. 290º. Poderá haver criação ou extinção de programas acadêmicos, por proposta da Pró-Reitoria 
de Graduação, devidamente fundamentada, submetida à apreciação do CONSEPE. 

CAPÍTULO I 
DO PROGRAMA DE MONITORIA 

Art. 291º. O Programa de Monitoria da Universidade Federal Rural do Semi-Árido é uma ação 
institucional direcionada à melhoria do processo de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação. 

Art. 292º. São objetivos do Programa de Monitoria: 
I. Contribuir para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação; 



PROPOSTA DE REGULAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFERSA 
 

 

45 
 

II. Oportunizar o interesse do estudante pela docência; 
III. Intensificar a cooperação entre os docentes e estudantes, e respectivamente entre estes, nas 

atividades de ensino. 

Art. 293º. O Programa de Monitoria terá duas modalidades: 
I. Monitoria Remunerada; 

II. Monitoria Voluntária. 
Parágrafo único. Essas duas modalidades atendem aos mesmos objetivos e obedecem às mesmas 

regras. 

Art. 294º. O vínculo do estudante com o Programa de Monitoria será estabelecido por meio de 
contrato firmado com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido, através da Pró-Reitoria de Graduação. 

Parágrafo único. O monitor exercerá suas atividades em regime de 12 (doze) horas semanais, sem 
qualquer vínculo empregatício com a Universidade, sob a orientação de um professor. 

Art. 295º. O Programa de Monitoria será regido por regulamentação complementar do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 

CAPÍTULO II 
DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET 

Art. 296º. O Programa de Tutoria (PET) é uma ação institucional direcionada à melhoria do processo 
ensino e aprendizagem dos cursos de Graduação e a efetivação de ações que contribuam para a permanência 
e o progresso acadêmico dos estudantes na universidade. 

Art. 297º. O Programa de Educação Tutorial na UFERSA objetiva: 
I. Melhoria do ensino da graduação; 

II. Interdisciplinaridade, atuação coletiva, planejamento e execução de projetos em grupos sob tutorias; 
III. Compreensão abrangente e aprofundada da área de estudos dos estudantes. 

Art. 298º. O vínculo do estudante com o PET será estabelecido por meio de processo seletivo, nos 
termos da legislação federal. 

Parágrafo único. O bolsista exercerá suas atividades, sem qualquer vínculo empregatício com a 
Universidade, sob a orientação de um tutor. 

Art. 299º. O Programa será regido por regulamentação da Secretaria de Educação Superior – SESU do 
Ministério da Educação e por regulamentação complementar do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 
CONSEPE. 

CAPÍTULO III 
DO PROGRAMA DE TUTORIA 

Art. 300º. São objetivos do Programa de Tutoria: 
I. Contribuir para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos cursos de graduação; 

II. Orientar o estudante sobre a importância dos componentes curriculares básicos, profissionalizantes 
e/ou equivalentes para sua formação; 

III. Identificar as principais dificuldades acadêmicas; 
IV. Contribuir com a permanência e progresso acadêmico dos estudantes na universidade; 
V. Intensificar a interação entre docentes, estudantes, monitores, coordenações de cursos e equipe 

pedagógica em ensino, pesquisa e extensão; 
VI. Promover estratégias de aprendizagens colaborativas. 
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Art. 301º. As atividades exercidas pelos Tutores estudantes não geram vínculo empregatício com a 
UFERSA. 

Art. 302º. O Programa de Tutoria será regido por regulamentação complementar do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 

CAPÍTULO IV 
DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – (PIBID) 

Art. 303º. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa concebida 
pelo Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu) e da Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Art. 304º. São objetivos do PIBID: 
I. Incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação Básica; 

II. Contribuir para a valorização do magistério; 
III. Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a 

integração entre a Educação Superior e a Educação Básica; 
IV. Inserir os licenciandos no cotidiano das escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes 

oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 
caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de 
ensino-aprendizagem; 

V. Incentivar escolas públicas de Educação Básica, mobilizando seus professores como co-formadores 
dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; 

Art. 305º. O Programa será regido por regulamentação da Secretaria de Educação Superior – SESU do 
Ministério da Educação e por regulamentação complementar do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 
CONSEPE. 

 

CAPÍTULO V 
DO PROGRAMA DE APOIO A MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - PAMEG 

Art. 306º. São objetivos do Programa: 

I. Estimular e apoiar o desenvolvimento de projetos de Ensino que visam à melhoria da qualidade dos 
cursos de Graduação ofertados na UFERSA. 

II. Incentivar a construção de propostas de ações ensino, visando o aprimoramento das ofertas de 
estratégias de apoio do ensino de graduação da UFERSA; 

III. Ampliar a participação dos alunos de graduação no processo educacional, nas atividades relativas ao 
ensino e na vida acadêmica da Universidade; 

IV. Estimular a pesquisa ligada ao ensino e o desenvolvimento de habilidades relacionadas a esta 
atividade; 

V. Contribuir com a dinamização do processo de ensino, sua relação com o conhecimento e com a 
produção de aprendizagens; 

VI.Gerar oportunidades de aprendizagem a estudantes que estão encontrando dificuldades de avançar 
em certos componentes curriculares e promover a socialização de experiências em práticas de ensino da 
Instituição 

TÍTULO VIII 
DA COLAÇÃO DE GRAU E DA REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA 

CAPÍTULO I 
DA COLAÇÃO DE GRAU 
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Art. 307º. Colação de grau é o ato pelo qual é outorgado o grau correspondente ao curso concluído 
pelo estudante e pode ocorrer nas seguintes formas: 

I. Sessão coletiva; 
II. Sessão Extemporânea. 

Parágrafo único. A solenidade de Colação de Grau será isenta de cobrança de taxa. 

Art. 308º. O estudante que já colou grau em um curso não pode fazê-lo pela segunda vez no mesmo 
curso, ainda que conclua habilitação ou ênfase diversa. 

Art. 309º. O estudante que recebeu a outorga do grau em solenidade extemporânea não pode 
recebê-la novamente em sessão coletiva, embora possa participar da solenidade da turma do seu período 
letivo como convidado, caso comunique este desejo em tempo hábil. 

Art. 310º. O estudante de turma de período letivo anterior pode participar da sessão coletiva de 
período posterior, desde que ainda não tenha recebido a outorga do grau e comunique este desejo em tempo 
hábil. 

Parágrafo único. O estudante de turma de período letivo seguinte que recebeu a outorga do grau em 
solenidade extemporânea antes da realização da sessão coletiva da turma do período letivo anterior pode 
participar da solenidade como convidado, caso comunique este desejo em tempo hábil. 

Seção I 
Das Sessões Coletivas de Colação de Grau 

Art. 311º. As sessões coletivas de colação de grau são organizadas pelas direções dos Centros 
Acadêmicos e pelo Setor de Cerimonial em articulação com a Divisão de Registro Escolar, com os 
coordenadores de curso e com os concluintes, observadas as normas estabelecidas sobre a matéria. 

Parágrafo único. Cada curso terá uma única sessão coletiva de colação de grau por período letivo. 

Art. 312º. O período para realização de sessões coletivas de colação de grau será estabelecido no 
Calendário Acadêmico 

Art. 313º. Os Centros podem agrupar cursos em uma única solenidade coletiva de colação de grau. 

Seção II 
Das Sessões Extemporâneas de Colação de Grau 

Art. 314º. A colação de grau qualificada como extemporânea é aquela que ocorre em data diferente 
da definida no calendário acadêmico, podendo ocorrer nas seguintes situações: 

I. Solicitação de antecipação de colação de grau; 
II. Não comparecimento do estudante na colação de grau regular por caso fortuito ou força maior. 

Art. 315º. A colação de grau extemporânea deverá ser solicitada pelo estudante a Pró-Reitoria de 
Graduação mediante abertura de processo em que constem, no mínimo, os seguintes documentos: 

I. Requerimento de solicitação encaminhado a PROGRAD; 
II. Histórico escolar comprovando a integralização curricular; 

III. Documentos que comprovem a justificativa apresentada pelo interessado; 
IV. Documento que comprove ausência de débito com a Biblioteca; 

§1º Em atenção aos ditames legais a integralização de disciplinas só poderá ser realizada a partir do 
75º dia letivo. 

§2º Caso o único componente curricular pendente seja o Trabalho de Conclusão de Curso e/ou o 
Estágio Supervisionado, o estudante poderá solicitar, também, antecipação da defesa, a partir do 30º dia 
letivo, desde que conste a anuência expressa do seu orientador. 
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Art. 316º. São justificativas plausíveis para fundamentação da colação de grau antecipada nos 
termos do Art. 314º, inciso I, desta resolução: 

I. Nomeação em concurso público; 
II. Aprovação para ingresso em pós-graduação. 

Art. 317º. Os pedidos de colação de grau de que tratam os incisos I e II do Art. 314º desta resolução 
serão apreciados pela PROGRAD através de decisão devidamente fundamentada. 

CAPÍTULO II 
DA REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS 

Art. 318º. A Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA poderá revalidar diplomas de cursos 
de graduação, expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, habilitando seus portadores 
para os fins previstos em lei, observados o disposto neste Regulamento. 

Art. 319º. A revalidação de diplomas de cursos de graduação pela UFERSA atenderão as normas 
vigentes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior – CNE/CES. 

Art. 320º. Para execução do processo de revalidação de diplomas de cursos de graduação será 
cobrada no ato da solicitação uma taxa de cinquenta por cento do salário mínimo vigente. 

Art. 321º. Podem ser objeto de revalidação os diplomas, oriundos de estabelecimento estrangeiro 
de ensino superior, que correspondam aos títulos ou habilitações conferidas por instituições brasileiras, 
desde que a equivalência abranja áreas congêneres, similares ou afins oferecidas na UFERSA, desde que 
reconhecidos ou em processo de reconhecimento. 

§1º A revalidação é dispensável nos casos previstos em acordo cultural entre o Brasil e o país de 
origem do diploma, subsistindo, porém, a obrigatoriedade de registro, quando este for exigido pela legislação 
brasileira. 

§2º No caso previsto no parágrafo anterior, deverá o requerente anexar cópia do acordo de que for 
beneficiado. 

Art. 322º. O processo de revalidação de curso de graduação será aberto e instaurado com o 
requerimento do interessado ao reitor, acompanhado da seguinte documentação obrigatória: 

I. Cópia de Identidade para brasileiro ou naturalizado; 
II. Se estrangeiro, cópia de identidade e do visto permanente, expedido pela Superintendência da Polícia 

Federal ou passaporte com visto permanente, concedido pela autoridade consular competente; 
III. Comprovação de quitação com o serviço militar, para brasileiros; 
IV. Comprovante de quitação com o serviço eleitoral, para brasileiros e naturalizados; 
V. Cópia do diploma, devidamente registrado pela instituição estrangeira responsável pela diplomação, 

de acordo com a legislação vigente no país de origem, e autenticada por autoridade consular competente; 
VI. Cópia do histórico escolar, registrado pela instituição estrangeira responsável pela diplomação e 

autenticado por autoridade consular competente, contendo as disciplinas ou atividades cursadas e 
aproveitadas em relação aos resultados das avaliações e frequência, bem como a tipificação e 
aproveitamento de estágio e outras atividades de pesquisa e extensão, classificadas como obrigatórias e não 
obrigatórias; 

VII. Projeto pedagógico ou organização curricular do curso, indicando os conteúdos ou as ementas das 
disciplinas e as atividades relativas à pesquisa e extensão, bem como o processo de integralização do curso, 
autenticadas pela instituição estrangeira responsável pela diplomação; 

VIII. Atestado de residência fornecido pela Secretaria de Segurança Pública para estudantes estrangeiros; 
IX. Nominata e titulação do corpo docente vinculado às disciplinas cursadas pelo(a) requerente, 

autenticada pela instituição estrangeira responsável pela diplomação; 
X. Informações institucionais, quando disponíveis, relativas ao acervo da biblioteca e laboratórios, planos 

de desenvolvimento institucional e planejamento, relatórios de avaliação e desempenho internos ou 
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externos, políticas e estratégias educacionais de ensino, extensão e pesquisa, autenticados pela instituição 
estrangeira responsável pela diplomação; e 

XI. Reportagens, artigos ou documentos indicativos da reputação, da qualidade e dos serviços prestados 
pelo curso e pela instituição, quando disponíveis e a critério do(a) requerente. 

§1º Aos refugiados estrangeiros que não estejam de posse da documentação requerida para a 
revalidação, nos termos desta Resolução, migrantes indocumentados e outros casos justificados e instruídos 
por legislação ou norma específica, serão submetidos à prova de conhecimentos, conteúdos e habilidades 
relativas ao curso completo, como forma exclusiva de avaliação destinada ao processo de revalidação. 

§2º A tradução para a língua portuguesa da documentação original em língua estrangeira, por 
tradutor público juramentado, deverá constar das folhas imediatamente seguintes ao documento traduzido. 

§3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às línguas francas utilizadas no ambiente de 
formação acadêmica e de produção de conhecimento universitário, tais como o Inglês, o Francês e o 
Espanhol. 

Art. 323º. O julgamento da Equivalência, para efeito de revalidação, será feito por comissão, 
especialmente constituída pela Pró-Reitoria de Graduação, de, no mínimo, 3 (três) professores da própria 
UFERSA, ouvida a coordenação do curso correspondente ao título a ser revalidado. 

Art. 324º. Caberá a Comissão de que trata o artigo anterior examinar: 
a) afinidade de área entre o curso realizado no exterior e os oferecidos pela UFERSA; 
b) qualificação conferida pelo título e adequação da documentação que o acompanha; e 
c) correspondência entre os conteúdos abordados no conjunto das disciplinas do curso realizado no 

exterior e do curso que é oferecido na UFERSA. 
§1º A comissão poderá, ao longo da tramitação do processo de revalidação: 
a) solicitar documentação ou informações complementares que, a seu critério, sejam consideradas 

necessárias; 
b) solicitar, a tradução, para a língua portuguesa, dos conteúdos programáticos, com exceção das 

línguas francas utilizadas no ambiente de formação acadêmica, tais como o inglês, francês e espanhol: 
c) em caso de dúvidas sobre a real equivalência dos estudos realizados no exterior aos 

correspondentes nacionais, solicitar parecer de instituição de ensino especializada na área de conhecimento 
na qual foi obtido o título; 

d) na hipótese de persistirem dúvidas, poderá a comissão determinar que o candidato seja submetido 
a exames e provas destinadas à caracterização dessa equivalência e prestados em língua portuguesa. 

§2º A comissão, ao analisar o processo de equivalência, optará, fundamentalmente, por uma das 
seguintes conclusões: 

I. Correspondência integral, sem necessidade de exames, provas ou estudos complementares; 
II. Correspondência parcial, dependendo apenas de aprovação em exames e provas; 

III. Correspondência parcial, dependendo apenas de estudos complementares; 
IV. Correspondência parcial, dependendo, cumulativamente, de estudos complementares e de 

aprovação em exames e provas; 
V. Recusa da equivalência requerida 

Art. 325º. O pedido de revalidação será examinado no prazo máximo 180 (cento e oitenta) dias da 
data da sua recepção, fazendo-se o devido registro ou devolvendo a solicitação ao interessado com o parecer 
da comissão. 

§1º Da decisão caberá recurso para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da data da comunicação ao requerente. 

§2º Em caso de não acolhimento do pedido de revalidação pela Universidade, caberá recurso à 
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no mesmo prazo do parágrafo anterior. 

Art. 326º. Cumpridas as etapas do processo de revalidação, a comissão elaborará relatório 
circunstanciado, constando os procedimentos adotados, os resultados de cada etapa e o resultado final para 
deliberação e homologação pelo CONSEPE. 
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Art. 327º. Concluído o processo, juntamente com o certificado de equivalência, com decisão 
favorável, o diploma revalidado será apostilado e registrado na Divisão de Registro Escolar, obedecendo-se 
à legislação brasileira, dos títulos conferidos por instituições de ensino superior. 

TÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 328º. Este Regulamento deve ser revisado, após quatro anos de vigência, por comissão designada 
pela Reitoria da UFERSA, e as possíveis modificações encaminhadas ao CONSEPE, para apreciação. 

Art. 329º. Os cursos de natureza temporária ou esporádica obedecem às disposições deste 
Regulamento no que couber. 

Art. 330º. Os conselhos de curso devem adequar seus projetos pedagógicos e estruturas curriculares 
a este Regulamento dentro do prazo de um ano da entrada em vigor deste Regulamento 

Art. 331º. A contagem dos critérios relativos ao cancelamento de vínculo por insuficiência de 
desempenho terá início no semestre seguinte ao da entrada em vigor deste Regulamento. 

Art. 332º. Componentes curriculares que estejam cadastrados como disciplinas ou módulos em 
discordância com o disposto no § 1º do Art. 132º e no § 1º do Art. 148º devem ser transformados pela 
PROGRAD no tipo de componente curricular adequado para representar sua natureza e incorporados às 
estruturas curriculares dos quais fazem parte. 

Art. 333º. O sistema oficial de registro e controle acadêmico deve implantar mecanismo para que 
todos os atuais estudantes de graduação da UFERSA só possam efetuar matrícula no primeiro período letivo 
de vigência deste Regulamento se atestar o recebimento de cópia eletrônica do Regulamento dos cursos de 
graduação da UFERSA e manifestarem ciência das alterações introduzidas. 

Art. 334º. Será prerrogativa da PROGRAD a elaboração e divulgação de regulamentação e 
recomendações para tratar de temas não explicitamente previstos neste Regulamento. 

Art. 335º. Caberá ao interessado reclamação por escrito, ou recurso ao CONSEPE, no caso de 
descumprimento desta norma. 



 

 
 

 

 

 
ANEXO I 

DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DOS HORÁRIOS DE AULAS 

 

 

Matutino Vespertino Noturno 

(M1) 07h00 às 07h55 (T1) 13h00 às 13h55 (N1) 18h40 às 19h35 

(M2) 07h55 às 08h50 (T2) 13h55 às 14h50 (N2) 19h35 às 20h30 

(M3) 08h50 às 09h45 (T3) 14h50 às 15h45 (N3) 20h30 às 21h25 

(M4) 09h45 às 10h40 (T4) 15h45 às 16h40 (N4) 21h25 às 22h20 

(M5) 10h40 às 11h35 (T5) 16h40 às 17h35  

 



 

 
 

ANEXO II 
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA – IEA 

 

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

IEA = MC × IECH × IEPL 

 

Média de Conclusão (MC) 
A Média de Conclusão (MC) é a média ponderada do rendimento acadêmico final nos 

componentes curriculares em que o estudante conseguiu êxito ao longo do curso, obtida pela 
seguinte fórmula: 

 

Nessa fórmula, são contabilizados todos os Nx componentes curriculares concluídos com 
êxito, incluindo os aproveitamentos, onde ni é a nota (rendimento acadêmico) final obtida no i-
ésimo componente curricular e ci é a carga horária discente do i-ésimo componente curricular. 
São excluídos do cálculo os componentes curriculares trancados, cancelados, reprovados e 
dispensados, as atividades complementares  e os componentes curriculares cujo rendimento 
acadêmico não é expresso de forma numérica. 

 

Índice de Eficiência em Carga Horária (IECH) 
O Índice de Eficiência em Carga Horária (IECH) é o percentual da carga horária utilizada pelo 
aluno que se converteu em aprovação, obtido pela seguinte fórmula: 
 

 

 

Nessa fórmula, são contabilizados no numerador todos os Np componentes curriculares 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO CONSELHO DE 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO Página 5 de 5 em que o aluno obteve aprovação, excluindo-se 

os componentes curriculares trancados, cancelados, reprovados, aproveitados e dispensados, 

as atividades complementares, as atividades individuais e as atividades de orientação individual. 

São contabilizados no denominador todos os Nm componentes curriculares em que o aluno se 



 

 
 

matriculou, incluindo os trancamentos, reprovações e cancelamentos de matrícula e excluindo-

se os componentes curriculares aproveitados e dispensados, as atividades complementares, as 

atividades individuais e as atividades de orientação individual. ci é a carga horária discente do i-

ésimo componente curricular. 

 

Índice de Eficiência em Períodos Letivos (IEPL) 
O Índice de Eficiência em Períodos Letivos (IEPL) é divisão da carga horária acumulada pela 
carga horária esperada, obtida pela seguinte fórmula: 
 

 

 

Nessa fórmula, são contabilizados todos os Na componentes curriculares em que o aluno 

acumulou carga horária depois que ingressou no curso de graduação, excluindo-se os 

componentes curriculares aproveitados. ci é a carga horária discente do i-ésimo componente 

curricular. P é o número de períodos já cursados pelo aluno. CHM e PM são a carga horária 

mínima e o prazo médio, respectivamente, para integralização da estrutura curricular do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 



 

 
 

TABELA DE APROVEITAMENTO DE CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

O aproveitamento da carga horária observará os seguintes critérios: 

I - Publicação de artigos científicos com qualificação Qualis nas áreas do curso: 

15 horas por artigo em revista indexada - Nacional C 

25 horas por artigo em revista indexada – Nacional B 

50 horas por artigo em revista indexada – Nacional A 

75 horas por artigo em revista indexada – Internacional A 

(150h total) 

II - Publicação de artigos de divulgação em jornais e revistas: 

10 horas por artigo (40h total) 

III - Publicação de capítulo de livro: 25 horas por capítulo (100h total) 

IV - Bolsista de iniciação científica40 horas por semestre (160h total) 

V - Participação em projetos de pesquisa e/ou extensão coordenados por docentes da UFERSA: 
40 horas por semestre 120h total). 

VI - Comunicações (orais ou painéis) em eventos científicos. 15 horas/oral 05 horas/painel (120h 
total) 

VII - Estágio extracurricular. Equivalente à carga horária do estágio (160h total) 

VIII - Participação em comissão responsável pela realização de eleição no âmbito da UFERSA. 10 
horas por evento (40h total) 

IX - Participação como ouvinte em eventos científicos. 10 horas por evento (120h total) 

X - Representação estudantil. 10 horas por semestre (40h total) 

XI - Participação no Programa de Educação Tutorial 30 horas por semestre (120h total) 

XII - Participação em grupo de estudo coordenado por docente da UFERSA 10 horas por semestre 
(40h total) 

XIII - Participação em cursos extracurriculares. Equivalente à carga horária do curso. (120 horas) 

XIV - Disciplinas complementares/optativas ao currículo acadêmico do aluno Equivalente à carga 
da disciplina. (180h total ) 

XV - Monitoria. 30 horas por semestre. (120h total ) 

XVI - Realização de exposição de arte. 05 horas por exposição. (30h total ) 

XVII - Publicação de livros de literatura 15 horas por livro. (30h total) 

XVIII - Outras atividades técnicas, culturais e artísticas. Conforme decisão do Conselho de Curso 
(40h total) 

 

 

ANEXO IV 



 

 
 

CRITÉRIOS PARA DEFERIMENTO DE AVALIAÇÃO DE REPOSIÇÃO 
 

1. Acidentes - apresentação de boletim de ocorrência policial com relato de acidente de trânsito 

no dia de realização do procedimento avaliativo, com envolvimento do estudante (validar 

Boletim Eletrônico de Ocorrência); 

2. Assalto - apresentação de boletim de ocorrência policial relatando situação de assalto no dia 

de realização do procedimento avaliativo, com envolvimento do estudante na condição de 

vítima; 

3. Casamento - apresentação de certidão de casamento do estudante, ocorrido em até 9 (nove) 

dias de antecedência do procedimento avaliativo; 

4. Atividade curricular ou afim - situação em que o estudante estava em desenvolvimento de 

atividade curricular devidamente comprovada e com a anuência do supervisor da referida 

atividade; 

5. Luto - apresentação de certidão de óbito ocorrido em até 8 (oito) dias de antecedência do 

procedimento avaliativo; 

6. Acompanhamento de cônjuge - apresentação de documento, expedido por autoridade 

constituída, que comprove o acompanhamento de cônjuge ou companheiro que foi deslocado 

para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo 

dos Poderes Executivo e Legislativo. 

7. Saúde - apresentação de atestado médico especificando necessidade de repouso que 

contemple o dia de realização do procedimento avaliativo, com carimbo (contendo o CRM) e 

assinatura do médico. Também serão aceitos, atestados de acompanhamento de familiar 

(cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou 

dependente econômico - devidamente qualificado, avôs, avós). 

8. Licença Maternidade - apresentação de atestado médico detalhando a licença maternidade 

da estudante, com carimbo (contendo o CRM) e assinatura do médico, cujo período de 180 

(cento e oitenta dias) contemple o dia do procedimento avaliativo. Igualmente será concedida 

licença maternidade para os casos de adoção, devidamente documentada; 

9. Licença Paternidade - apresentação de certidão de nascimento ou adoção de filho, cujo 

período de 5 (cinco) dias contemple o dia do procedimento avaliativo; 

10. Trabalho - apresentação de declaração de exercício de atividade profissional no dia do 

procedimento avaliativo, com identificação do empregador e responsável pela declaração. 

 

 

 


