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TÍTULO I 1 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 2 

Art. 1. Para os efeitos deste Regulamento, são considerados cursos regulares de graduação os 3 
cursos de graduação de natureza presencial e a distância com oferta permanente e 4 
sistemática, cujo acesso se dá por meio de processo seletivo ou por outras formas de ingresso 5 
definidas mediante convênio, por lei ou por resolução interna. 6 

Parágrafo único. Para os efeitos deste regulamento, esses cursos regulares de graduação serão 7 
denominados simplesmente cursos de graduação. 8 

Art. 2. Os cursos de graduação da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 9 
habilitam os discentes à obtenção de formação acadêmica em nível superior.  10 

Art. 3. Os cursos de graduação da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA serão 11 
ofertados de acordo com o estabelecido nos respectivos projetos pedagógicos, consolidados 12 
pelas resoluções emanadas do CONSUNI e CONSEPE, em consonância com a legislação vigente. 13 

TÍTULO II 14 
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 15 

Art. 4. Os cursos de graduação da UFERSA adotam o modelo de formação em ciclo único ou de 16 
formação em dois ciclos. 17 

§1 Os cursos de formação em ciclo único e de dois ciclos proporcionam formação geral e 18 
específica em seu campo do conhecimento. 19 

§2 Os cursos de primeiro ciclo proporcionam formação geral, opcionalmente 20 
complementada por ênfases preparatórias para ingresso em cursos de segundo ciclo. 21 

§3 Os cursos de segundo ciclo recebem, prioritariamente, discentes já graduados em 22 
cursos de primeiro ciclo. 23 

CAPÍTULO I 24 
DA CARACTERIZAÇÃO DOS CURSOS 25 

Art. 5. A caracterização de um curso de graduação compreende nome, quantidade de vagas, 26 
turno, periodicidade de entrada, Centros, campus, modalidade e, grau concedido. 27 

Art. 6. As unidades de vinculação de um curso de graduação podem ser: 28 
I. Um ou mais Centros; 29 

II. Um ou mais Departamentos Acadêmicos; ou 30 
III. Um ou mais Centros em conjunto com um ou mais Departamentos Acadêmicos. 31 

Art. 7. Os cursos de Graduação são ofertados nas modalidades presencial e a distância. 32 

§ 1º Entende-se por presencial a modalidade de oferta que pressupõe presença física do 33 
discente e do professor às atividades didáticas. 34 

§ 2º Entende-se por a distância a modalidade educacional na qual a mediação nos 35 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 36 
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informação e comunicação, com discentes e professores desenvolvendo atividades educativas 37 
em lugares e/ou tempos diversos. 38 

Art. 8. Os cursos de graduação concederão grau em bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. 39 

§1 O bacharelado é um curso superior que confere ao diplomado competências e 40 
habilidades em determinado campo do saber para o exercício de atividade profissional, 41 
concedendo o título de bacharel. 42 

§2 A licenciatura é um curso superior que confere ao diplomado competências e 43 
habilidades para o exercício da profissão docente, em sua área de formação específica, no 44 
âmbito da educação básica e profissional, concedendo o título de licenciado. 45 

§3 Os cursos superiores de tecnólogo dão formação especializada em áreas científicas e 46 
tecnológicas, que conferem ao diplomado competências e habilidades para atuar em áreas 47 
profissionais específicas, caracterizadas por eixos tecnológicos, com o grau de tecnólogo. 48 

CAPÍTULO II 49 
DA CRIAÇÃO, DA ALTERAÇÃO, DA SUSPENSÃO, E DA EXTINÇÃO DE CURSOS 50 

Art. 9. O processo de criação de curso, atendido os dispositivos da legislação superior, será 51 
deliberado pelo Centro, enviado a PROGRAD para análise do Comitê de Graduação e 52 
posteriormente submetido ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para expedir parecer 53 
que será enviado para apreciação e homologação do Conselho Universitário. 54 

Art. 10. O processo de criação do curso deverá ser obrigatoriamente acompanhado do projeto 55 
pedagógico de curso, sendo esta condição indispensável para a criação, estruturação e 56 
funcionamento do curso, tornando-se a diretriz do curso implantado. 57 

Art. 11. Compete à PROGRAD prestar assessoramento didático-pedagógico durante a 58 
elaboração do projeto de criação do curso.    59 

Art. 12. Um curso ou habilitação é considerado: 60 
I. Ativo, quando se encontra em funcionamento regular, tendo oferecido vagas iniciais de 61 

ingresso em algum dos últimos dois anos; 62 
II. Suspenso, quando se acha em processo de desativação, não tendo disponibilizado vagas 63 

iniciais nos dois últimos anos, mantendo apenas atividades acadêmicas que propiciem a 64 
conclusão para os discentes ativos nele cadastrados; 65 

III. Inativo, quando deixou de oferecer vagas iniciais e não possui nenhum discente ativo no 66 
ano de referência, mas pode ser reativado a qualquer momento, a critério da instituição;  67 

IV. Extinto, quando não oferece novas vagas para qualquer processo seletivo, não possui 68 
nenhum discente ativo cadastrado e não será reativado. 69 
a. A situação relativa ao inciso II deve ser decidida pelo CONSEPE, mediante proposta 70 

aprovada pelo Conselho de Centro à qual pertença o curso. 71 
b. As situações relativas aos incisos III e IV são decididas pelo CONSEPE. 72 
c. Aos discentes dos cursos suspensos devem ser asseguradas as condições 73 

indispensáveis para que possam concluí-lo. 74 

Art. 13. O processo de extinção de curso, atendido os dispositivos da legislação superior, será 75 
deliberado pelo Centro, enviado a PROGRAD para análise do Comitê de Graduação e 76 
posteriormente submetido ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para expedir parecer 77 
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que será enviado para apreciação e homologação do Conselho Universitário. 78 

TÍTULO III 79 
DAS FORMAS DE INGRESSO NOS CURSOS 80 

Art. 14. O acesso ao ensino de graduação na UFERSA se dá através das formas regulares e 81 
especiais de ingresso. 82 

§1 Consideram-se formas regulares de ingresso as que estabelecem vínculo institucional 83 
com curso de graduação. 84 

§2 Consideram-se formas especiais de ingresso as que não estabelecem vínculos com 85 
cursos de graduação, permitindo unicamente a matrícula em componentes curriculares 86 
isolados de graduação. 87 

Art. 15. São formas regulares de ingresso: 88 
I. Sistema de seleção unificado para ingresso no ensino superior, estabelecido pelo 89 

Ministério da Educação; 90 
II. Reingresso de segundo ciclo; 91 

III. Processo Seletivo Específico; 92 
IV. Convênio Cultural 93 
V. Ocupação de vagas ociosas; 94 

a) Reingresso; 95 
b) Reopção de Curso; 96 
c) Transferência; 97 
d) Ingresso como Portador de Diploma. 98 

VI. Outras formas de ingresso. 99 

CAPÍTULO I 100 
DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADO 101 

Art. 16. A UFERSA adota como forma principal de ingresso nos seus cursos de graduação o 102 
sistema de seleção estabelecido pelo Ministério da Educação para este fim, atualmente 103 
correspondente ao Sistema de Seleção Unificada – SiSU. 104 

Parágrafo único. A periodicidade e as normas deste sistema de seleção são definidas a 105 
cada ano, em concordância com as diretrizes do Ministério da Educação. 106 

CAPÍTULO II 107 
DO REINGRESSO DE SEGUNDO CICLO 108 

Art. 17. O reingresso de segundo ciclo é a forma de ingresso acessível preferencialmente aos 109 
egressos dos cursos de primeiro ciclo da UFERSA para se vincularem a um curso de segundo 110 
ciclo também da UFERSA. 111 

Art. 18. O reingresso de segundo ciclo é concedido mediante realização de processo seletivo 112 
próprio para ocupação de vagas especificas. 113 

Art. 19. O projeto pedagógico de cada curso de segundo ciclo fixa o curso de primeiro ciclo 114 
que devem ser concluídos para que um candidato possa participar do processo seletivo 115 
daquele curso. 116 
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Art. 20. O processo seletivo para reingresso de segundo ciclo é disciplinado por edital 117 
publicado pela PROGRAD. 118 

CAPÍTULO III 119 
DA ADMISSÃO POR PROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO 120 

Art. 21. O processo seletivo específico será realizado em conformidade com a necessidade 121 
institucional, e coordenado pela Comissão Permanente de Processo Seletivo – CPPS. 122 

CAPÍTULO IV 123 
DO CONVÊNIO CULTURAL 124 

Art. 22. Convênio Cultural é a forma de ingresso de discentes para curso de graduação da 125 
UFERSA, com base em termos de acordos oficiais celebrados por instâncias da Administração 126 
Federal e regidos por legislação específica. 127 

Art. 23. A Universidade poderá estabelecer convênios culturais com Instituições de Ensino 128 
Superior, nacionais e estrangeiras, ou com outros países, conforme regulamentado em 129 
Resoluções específicas do CONSEPE para cada convênio celebrado. 130 

CAPÍTULO V 131 
DA OCUPAÇÃO DE VAGAS OCIOSAS 132 

Art. 24. As vagas ociosas existentes em cada curso de graduação da UFERSA serão preenchidas 133 
obedecendo à seguinte ordem de prioridade: 134 

I. Reingresso; 135 
II. Reopção de Curso; 136 

III. Transferência; 137 
IV. Ingresso como Portador de Diploma. 138 

Art. 25. A divisão de Registro Escolar – DRE encaminhará anualmente à Comissão Permanente 139 
de Processo Seletivo – CPPS o número existente de vagas ociosas nos cursos de Graduação, 140 
divididas em duas categorias, as quais, limitadas ao Parecer do Colegiado de cada curso, serão 141 
objeto de processos seletivos. 142 

I. Vagas ociosas em decorrência de abandono ou cancelamento espontâneo; 143 
II. Vagas ociosas em decorrência de outros processos. 144 

§1 As vagas ociosas de que trata o caput serão oriundas da evasão dos dois últimos 145 
semestres anteriores ao da inscrição, sendo que os processos seletivos ocorrerão sempre no 146 
primeiro semestre do ano letivo, com duas entradas anuais, sendo 50% (cinquenta por cento) 147 
das vagas disponibilizadas para cada um dos semestres letivos subsequente ao da seleção. 148 

§2 As vagas de trata o inciso I serão preenchidas prioritariamente pelo processo de 149 
Reingresso. 150 

§3 As vagas remanescentes para os processos de Reopção de Curso, Transferência e 151 
Ingresso como Portador de Diploma serão iguais à soma das vagas não ocupadas no processo 152 
de Reingresso com as vagas definidas no inciso II. 153 

Art. 26. O Reingresso tem por objetivo a ocupação de vagas de discentes que perderam o 154 
vínculo com a UFERSA, há no máximo três anos, por motivo de abandono ou cancelamento 155 
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espontâneo. 156 

Art. 27. A Reopção de Curso tem como objetivo permitir que um discente regularmente 157 
matriculado na UFERSA, que ingressou via vestibular ou SISU/MEC, possa cursar uma 158 
graduação diferente dentro de uma mesma área. 159 

Art. 28. A Transferência tem como objetivo permitir o ingresso de discentes nos cursos de 160 
graduação da UFERSA que estejam matriculados em outro campus da UFERSA, em outro turno 161 
de oferecimento no mesmo campus, ou em outra Instituição de Ensino Superior. 162 

Art. 29. A Reopção de Curso ou Transferência somente serão permitidas ao candidato que 163 
tenha cursado no mínimo 20% da carga horária e que não tenha concluído mais de 80% da 164 
carga horária total do currículo pleno do curso de origem. 165 

Art. 30. O Ingresso como Portador de Diploma tem como objetivo permitir que graduados 166 
possam cursar um outro curso de graduação na UFERSA. 167 

Art. 31. Compete à Comissão Permanente de Processo Seletivo – CPPS a elaboração e a 168 
publicação do edital para Reingresso, Reopção de Curso, Transferência e Ingresso como 169 
Portador de Diploma, de acordo com o calendário acadêmico. 170 

Art. 32. Perde o direito à vaga, o candidato aprovado no processo que não comparecer na data 171 
determinada para realização da matrícula. 172 

Seção I 173 
Do Reingresso 174 

Art. 33. Reingresso será concedido aos discentes que perderam sua vaga na UFERSA há no 175 
máximo três anos. 176 

Art. 34. A CPPS publicará no sítio da UFERSA um edital específico para o processo de 177 
Reingresso de acordo com esse regulamento e calendário acadêmico. 178 

Art. 35. O Reingresso deve atender à condição de disponibilidade de vagas no curso 179 
pretendido. 180 

Art. 36. A classificação dos candidatos será feita pela CPPS, com a análise do histórico escolar 181 
e obedecendo aos seguintes critérios:  182 

I. Maior carga horária cursada; 183 
II. Maior índice de rendimento acadêmico. 184 

Parágrafo único. Para desempate serão adotados os critérios na seguinte ordem: 185 
a) Menor tempo de abandono; 186 
b) Candidato com maior idade. 187 

Art. 37. O reingresso será obrigatoriamente no curso de origem. 188 

Parágrafo único. O discente que reingressou não poderá participar de novo processo 189 
seletivo para Reopção de Curso ou Transferência. 190 

Art. 38. As vagas remanescentes do processo de Reingresso serão automaticamente 191 
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acrescidas ao quantum das vagas previstas no inciso II do Art. 25 para cada curso, podendo ser 192 
destinadas aos processos de Reopção de curso, de Transferência e de Portador de Diploma. 193 

Seção II 194 
Da Reopção de curso 195 

Art. 39. A Reopção de Curso será concedida, uma única vez, apenas aos discentes que 196 
ingressaram na UFERSA via vestibular ou através do SISU/MEC. 197 

Art. 40. O ingresso por Reopção de Curso deve atender às seguintes condições: 198 
I. Disponibilidade de vagas no curso pretendido, limitado a 10% das vagas iniciais; 199 

II. O candidato estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFERSA de área 200 
afim ao curso pretendido, de acordo com os termos do edital. 201 

Parágrafo único. Apenas os discentes dos cursos de Engenharia, com graduação em 202 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia podem se candidatar às vagas destinadas à Reopção em 203 
curso de Engenharia da UFERSA que compõem o segundo ciclo do referido Bacharelado. 204 

Art. 41. A seleção dos candidatos à Reopção de Curso será feita mediante análise do Histórico 205 
Escolar. 206 

§1  A análise será feita pela CPPS, mediante avaliação do índice de rendimento 207 
acadêmico – IRA, presente no histórico escolar do Sistema Geral de Registro Acadêmico.; 208 

§2  A classificação obedecerá à ordem decrescente do IRA, sendo considerado 209 
classificado, o candidato que obtiver IRA igual ou superior a seis (6,0). 210 

§3  Em caso de empate serão adotados, para desempate, os critérios na seguinte 211 
ordem: 212 

a) menor tempo no curso de origem; 213 
b) candidato com maior idade. 214 

Art. 42. As vagas remanescentes do processo de Reopção de Curso serão automaticamente 215 
acrescidas ao quantitativo de vagas dos cursos de origem, podendo ser preenchidas por 216 
candidatos classificados no processo de Transferência e Ingresso como Portador de Diploma. 217 

Seção III 218 
Da Transferência 219 

Art. 43. A Transferência de discentes de outros campi ou outras Instituições de Ensino 220 
Superior para a UFERSA dar-se-á no limite das vagas existentes, mediante processo seletivo. 221 

Art. 44. A Transferência deve atender às seguintes condições: 222 
I. Disponibilidade de vaga no curso pretendido; 223 

II. O candidato esteja regularmente matriculado, no mesmo curso superior ou de áreas 224 
afins ao curso pretendido, devidamente autorizado/reconhecido pelo Ministério da Educação 225 
(MEC). 226 

Art. 45. A seleção dos candidatos à Transferência será feita pela CPPS mediante o cálculo da 227 
nota de classificação, que é o resultado obtido pela média aritmética da nota obtida pelo 228 
candidato nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do índice de rendimento 229 



19 
 

19 
 

(IR): 230 
     NC = NE + IR 231 
         2 232 

Onde: 233 
NC= nota de classificação; 234 
NE= nota obtida no ENEM (normalizada); 235 
IR= índice de rendimento. 236 

§1  A nota do ENEM será ponderada de acordo com os pesos atribuídos no processo 237 
seletivo anterior (vestibular ou SISU). 238 

§2  A nota do ENEM será normalizada para escala 0-10. 239 

§3  O candidato poderá apresentar notas obtidas no ENEM de até 3 anos anteriores. 240 

§4  O índice de rendimento será calculado, após análise de histórico escolar, pela média 241 
aritmética das notas obtidas pelo candidato nos componentes curriculares cursados, com ou 242 
sem aprovação. 243 

§5  Será desclassificado o candidato que obtiver nota do ENEM inferior à nota de corte 244 
do curso pretendido divulgada na segunda chamada do último processo SISU realizado pela 245 
UFERSA ou IR inferior a 6,0 (seis)  246 

§6 A CPPS publicará a lista dos candidatos em ordem decrescente de suas notas de 247 
classificação. 248 

§7  Em caso de empate serão adotados para desempate os critérios na seguinte ordem: 249 
a) maior IR; 250 
b) candidato com maior idade. 251 

Art. 46. A inscrição para o processo de Transferência para a UFERSA dar-se-á apenas para um 252 
curso. 253 

Art. 47. As vagas não preenchidas pelo processo de Transferência serão disponibilizadas para 254 
os candidatos a Ingresso como Portador de Diploma. 255 

Seção IV 256 
Do Ingresso de portador de diploma 257 

Art. 48. O ingresso como Portador de Diploma na UFERSA dar-se-á no limite das vagas 258 
existentes em cada curso e contidas em edital  259 

Art. 49. O Ingresso como Portador de Diploma deverá atender às seguintes condições: 260 
I. Disponibilidade de vaga no curso pretendido; 261 

II. O candidato seja diplomado em curso superior de área afim ao curso pretendido, 262 
autorizado/reconhecido pelo MEC ou diplomado em curso superior estrangeiro de área 263 
afim, com diploma devidamente revalidado. 264 

§1 Caso o número de inscrições homologadas for superior ao total de vagas oferecidas 265 
os candidatos serão classificados em ordem decrescente, tomando-se como critério a nota 266 
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obtida no Exame Nacional de Ensino Médio na área de conhecimento de maior peso do curso 267 
pretendido da UFERSA. 268 

§2 No caso em que o maior peso incidir sobre mais de uma área de conhecimento, 269 
tomar-se-á, dentre elas, a de maior pontuação alcançada pelo candidato no ENEM. 270 

§3 O candidato poderá apresentar notas obtidas no ENEM de até 05 (cinco) anos 271 
anteriores.  272 

Art. 50. Em caso de empate serão adotados, para desempate, os critérios abaixo na seguinte 273 
ordem: 274 

a. Maior nota obtida na Prova de Redação do ENEM, 275 
b. Maior idade 276 

Art. 51. A UFERSA, quando julgar necessário, solicitará a traduação da documentação expedida 277 
por instituição estrangeira, exceto às línguas francas utilizadas no ambiente de formação 278 
acadêmica e de produção de conhecimento universitário, tais como o inglês, o francês e o 279 
espanhol. 280 

Art. 52. Será desclassificado automaticamente dos processos seletivos de Reopção, 281 
Transferência, Portador de Diploma, o candidato que já foi graduado no curso pretendido. 282 

CAPÍTULO VI 283 
DAS OUTRAS FORMAS DE INGRESSO 284 

Art. 53. A UFERSA pode estabelecer formas de ingresso mediante a celebração de acordos ou 285 
convênios com instituições nacionais ou estrangeiras. 286 

Art. 54. As formas de ingresso definidas por legislação federal seguem os procedimentos por 287 
ela definidos. 288 

TÍTULO IV 289 
DO CADASTRAMENTO, DA MATRÍCULA, DO TRANCAMENTO E DA DESVINCULAÇÃO 290 

CAPÍTULO I 291 
DO CADASTRAMENTO 292 

Art. 55. O cadastramento na Instituição é concedido aos que tenham concluído o ensino 293 
médio e classificados em processo de seleção realizado na própria Instituição, ou nos casos 294 
especiais definidos no Regimento Geral. 295 

Art. 56. Cadastramento é o ato de registro dos dados pessoais dos candidatos selecionados 296 
para ingresso em um dos cursos de graduação da Instituição. 297 

§1 Após o cadastramento, o discente é automaticamente vinculado à Estrutura 298 
Curricular mais recente do curso para o qual foi classificado no processo de seleção. 299 

§2 É vedada a vinculação simultânea a dois ou mais cursos de graduação. 300 

§3 É vedada a vinculação do candidato classificado no processo de seleção, para um 301 
curso no qual já tenha sido graduado na própria instituição. 302 
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CAPÍTULO II 303 
DA MATRÍCULA INSTITUCIONAL 304 

Art. 57. Considera-se matrícula institucional, o ato pelo qual o discente cadastrado é vinculado, 305 
em determinado ano ou semestre, a uma integralização curricular de um dos cursos de 306 
graduação. 307 

Seção I 308 
Da Confirmação de Vínculo 309 

Art. 58. O discente recém-cadastrado, em consequência de sua aprovação em qualquer das 310 
formas de ingresso para discentes regulares, deve confirmar o interesse no curso e sua 311 
disponibilidade para frequentar as aulas e demais atividades acadêmicas. 312 

§1 A não confirmação extingue o vínculo com o curso, permitindo a convocação de 313 
suplente para ocupação da vaga. 314 

§2 A confirmação de vínculo é feita pelo discente, na forma e prazo estabelecidos no 315 
edital e normas do processo seletivo. 316 

CAPÍTULO III 317 
DA MATRÍCULA E DO CANCELAMENTO DE COMPONENTE CURRICULAR 318 

Art. 59. Considera-se matrícula de componente curricular a vinculação do discente a um 319 
componente curricular oferecido no período letivo, adquirindo o direito de frequência às aulas 320 
e aos trabalhos de avaliação da aprendizagem. 321 

§1 Cabe à PROGRAD a definição dos procedimentos de matrícula de componente 322 
curricular, a coordenação do processo e o apoio administrativo durante sua efetivação. 323 

§2 O discente de curso presencial só pode solicitar matrícula de componente curricular 324 
em turma oferecida na modalidade a distância se o componente curricular faz parte da sua 325 
estrutura curricular e se existirem vagas reservadas na turma para sua matriz curricular. 326 

§3 O discente de curso a distância não pode solicitar matrícula de componente 327 
curricular em turma oferecida na modalidade presencial. 328 

Art. 60. Os cursos presenciais devem estabelecer, no sistema oficial de registro e controle 329 
acadêmicos, limite máximo da quantidade de horas-aulas semanais médias para o discente por 330 
período letivo regular. 331 

§1 O maior valor possível para o limite máximo a ser estabelecido pelo curso é de 40 332 
aulas para as matrizes curriculares que funcionam em mais de um turno e de 28 aulas para as 333 
matrizes curriculares de turno noturno, sendo permitido aos cursos estabelecerem limites 334 
máximos que sejam menores que estes valores. 335 

§2 O número de aulas de que trata este artigo é determinado a partir da soma da 336 
quantidade de aulas médias semanais de cada componente curricular em que o discente está 337 
matriculado, calculado a partir da divisão por 15 (quinze) da carga horária dos componentes 338 
curriculares, blocos e módulos. 339 

§3 Não são levadas em conta no cálculo da quantidade de aulas semanais médias do 340 
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discente as atividades relacionadas ao Estágio Supervisionado, ao Trabalho de Conclusão de 341 
curso e as Atividades Complementares. 342 

Art. 61. O máximo de componentes curriculares nos quais o discente pode efetivamente se 343 
matricular em um período letivo regular é dado pelo produto da quantidade máxima de aulas 344 
semanais do seu curso, definido no Art. 60, pelo Índice de Eficiência em Carga Horária (IECH) 345 
do discente nos componentes curriculares matriculados no período letivo regular anterior. 346 

§1 O máximo de componentes curriculares nos quais o discente pode se matricular em 347 
um período letivo nunca é inferior a 50% (cinquenta por cento) da quantidade máxima de 348 
aulas semanais do seu curso, mesmo quando o IECH do discente no período letivo regular 349 
anterior for inferior a 50% (cinquenta por cento). 350 

§2 No primeiro período letivo após o ingresso, o discente pode se matricular na 351 
quantidade máxima de aulas semanais do seu curso. 352 

Art. 62. Semestralmente, nos prazos fixados no calendário acadêmico, o discente fará sua 353 
matrícula, escolhendo os componentes curriculares s a serem cursados no período letivo 354 
subsequente, observando os pré-requisitos e compatibilidade de horário, e as demais normas 355 
estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 356 

Art. 63. O pedido de matrícula de componente curricular ou de renovação do trancamento 357 
de matrícula na Instituição será recusado, quando se caracterizar abandono de curso ou 358 
quando a não integralização curricular exceder o prazo máximo possível. 359 

Art. 64. O discente que não está regularmente matriculado não pode participar de nenhuma 360 
atividade relativa à respectiva turma, mesmo enquanto aguarda a efetivação da rematrícula, 361 
da matrícula extraordinária ou de algum procedimento que pode vir a resultar em futura 362 
matrícula. 363 

Seção I 364 
Do Preenchimento de Vagas nas Turmas 365 

Art. 65. O preenchimento das vagas nas turmas de componentes curriculares, durante a 366 
matrícula e nos ajustes da mesma, será efetuado mediante a seguinte ordem de níveis de 367 
prioridade: 368 

I. Discente nivelado para o componente curricular; 369 
II. Discente formando: corresponde àquele não necessariamente nivelado para o 370 

componente curricular, mas cuja matrícula objeto do componente curricular, em conjunto 371 
com o total de sua solicitação de matrícula, o torne formando no período letivo respectivo ao 372 
da matrícula;  373 

III.Discente em recuperação: corresponde ao discente não formando cujo componente 374 
curricular objeto da matrícula pertença, na estrutura curricular a que esteja vinculado, a um 375 
período anterior ao período atual do discente; 376 

IV. Discente adiantando componente curricular : corresponde ao discente não formando 377 
cujo  componente curricular objeto da matrícula seja na estrutura curricular a que esteja 378 
vinculado, de período posterior ao período atual do discente; 379 

V. Discente solicitando matrícula em turno ou curso diferente daquele que esteja 380 
cursando. 381 

VI. Discente cursando componente extracurricular. 382 
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§1 Se houver reserva de vagas para a turma, será observada essa reserva antes de 383 
aplicar os critérios dos incisos I a VI, no entanto, não havendo ocupação das vagas reservadas 384 
estas serão liberadas para os demais discentes segundo esses critérios. 385 

§2 Os discentes com ingresso por SISU/MEC ou por vestibular, no seu primeiro período 386 
letivo, têm prioridade sobre os demais discentes para os componentes curriculares do 387 
primeiro período da estrutura curricular a qual estão vinculados. 388 

§3 Em cada nível da ordem de prioridades e nos casos de reserva de vagas, havendo 389 
mais solicitações de matrícula que vagas disponíveis, o IEA, definido no anexo II deste 390 
Regulamento, será utilizado como critério classificatório e as vagas serão ocupadas seguindo a 391 
ordem do maior para o menor IEA até que não restem mais vagas. 392 

§4 No caso do discente cujo perfil inicial seja diferente de zero, o período letivo a ser 393 
por ele utilizado para cursar, a que fazem referência os incisos I, III e IV deste artigo, será a 394 
soma do perfil inicial mais o número de períodos letivos regulares cursados na UFERSA 395 
relativos ao programa atual. 396 

Art. 66. A Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação – SUTIC será 397 
responsável pela adequação, verificação e auditoria no Sistema Integrado de Gestão de 398 
Atividades Acadêmicas no que concerne ao cumprimento desta Regulamentação. 399 

Art. 67. Compete também a SUTIC tornar o IEA visível no histórico dos discentes, bem como 400 
através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas tornar públicos os relatórios 401 
de matrícula que permitam a visualização dos deferimentos e indeferimentos. 402 

Subseção I 403 
Da Determinação do Perfil Inicial 404 

Art. 68. O perfil inicial na UFERSA indica a quantidade de semestres que o discente conseguiu 405 
integralizar mediante aproveitamentos de estudos para iniciar o curso.  406 

Seção II 407 
Do Ajuste de Turmas 408 

Art. 69. O ajuste de turmas consiste em aumentar ou diminuir o número de vagas em uma 409 
mesma turma, transferir discentes entre turmas e dividir, fundir ou excluir turmas antes do 410 
processamento das matrículas dos discentes. 411 

Art. 70. O ajuste de turma é feito pelo Departamento Acadêmico após a matrícula e a 412 
rematrícula, em datas definidas no Calendário Acadêmico. 413 

Seção III 414 
Do Processamento 415 

Art. 71. Em período definido no Calendário Acadêmico, efetua-se o processamento 416 
eletrônico das matrículas dos discentes, de acordo com os critérios de preenchimento de 417 
vagas. 418 

Art. 72. É dever do discente conferir a sua situação definitiva de matrícula nas turmas de 419 
componentes curriculares após o processamento da matrícula e da rematrícula. 420 
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Seção IV 421 
Da Rematrícula 422 

Art. 73. A rematrícula é efetuada no período estabelecido no Calendário Acadêmico e 423 
corresponde à possibilidade de o discente efetuar ajustes na sua matrícula, ou efetivá-la, caso 424 
não a tenha feito no período de matrícula. 425 

Parágrafo único. Cabe ao discente decidir sobre a conveniência da rematrícula, levando 426 
em conta que são registradas faltas nas aulas ocorridas até o dia da efetivação da matrícula e 427 
que não se prevê a reposição do conteúdo e das avaliações já ministradas. 428 

 429 
Art. 74. Aplicam-se à rematrícula as mesmas disposições relativas à matrícula, no que couber. 430 

Art. 75. No caso de haver no máximo 4 (quatro) discentes matriculados em uma turma 431 
regular após o processamento da rematrícula, ela pode ser convertida em uma turma especial 432 
(Art. 282) pelo Departamento Acadêmico, independentemente de os discentes satisfazerem os 433 
requisitos para solicitação de turma especial. 434 

Seção V 435 
Da Matrícula Extraordinária 436 

Art. 76. Concluído o processamento da rematrícula, faculta-se ao discente a possibilidade de 437 
ocupação de vagas porventura ainda existentes nas turmas, através da matrícula 438 
extraordinária. 439 

Parágrafo único. Cabe ao discente decidir sobre a conveniência da matrícula 440 
extraordinária, levando em conta que são registradas faltas nas aulas ocorridas até o dia da 441 
efetivação da matrícula e que não se prevê a reposição do conteúdo e das avaliações já 442 
ministradas. 443 

Art. 77. A matrícula extraordinária é efetuada pelo discente no sistema oficial de registro e 444 
controle acadêmico. 445 

§1 A matrícula é feita em uma única turma por vez, não sendo possível a utilização da 446 
matrícula extraordinária em turmas de componentes curriculares que exigem a matrícula 447 
simultânea em mais de uma turma, tais como componentes curriculares que são mutuamente 448 
correquisitos. 449 

§2 A ocupação da vaga existente acontece imediatamente, não havendo processamento 450 
da matrícula nem prioridade na ocupação da vaga. 451 

§3 Na matrícula extraordinária só é permitido acrescentar matrículas em turmas, não 452 
sendo possível excluir, modificar ou substituir matrículas já deferidas. 453 

Art. 78. O prazo de matrícula extraordinária é definido no Calendário Acadêmico, iniciando-se 454 
no dia seguinte ao processamento da rematrícula e encerrando-se após 4 (quatro) semanas do 455 
início das aulas. 456 

§1 Para a turma que se encerra antes do término do período letivo, o fim do período de 457 
matrícula extraordinária acontece no prazo definido no caput deste artigo ou na data de 458 
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cumprimento de 20% (vinte por cento) da carga horária prevista, o que for menor. 459 

§2 Para a turma que começa depois do início do período letivo, o fim do período de 460 
matrícula extraordinária acontece no prazo definido no caput deste artigo. 461 

Seção VI 462 
Da Consolidação de Turmas 463 

Art. 79. Consolidação de turmas é o ato de inserir, no sistema oficial de registro e controle 464 
acadêmico, as notas e frequências obtidas pelos discentes. 465 

§1 Para cada turma devem ser feitas duas consolidações, a consolidação parcial e a 466 
consolidação final, obedecendo aos prazos estabelecidos para cada uma delas no Calendário 467 
Acadêmico. 468 

§2 Na consolidação parcial são inseridos os dados de frequência e os resultados das 469 
unidades. 470 

§3 Na consolidação final são confirmados os dados de frequência e resultados das 471 
unidades após as correções necessárias.  472 

Art. 80. Compete a um dos docentes da turma fazer a consolidação da turma. 473 

Seção VII  474 
Do Cancelamento de Componente Curricular 475 

Art. 81. É permitido ao discente cancelar um ou mais componente curricular, implicando o 476 
deferimento na sua desvinculação. 477 

§1 O pedido de cancelamento de que trata o caput deste artigo não será deferido 478 
quando: 479 

I. Formulado depois de decorrido 1/3(um terço) da carga horária do componente 480 
curricular. 481 

II. O discente já estiver reprovado por falta. 482 

§2 Não será permitido o cancelamento do mesmo componente curricular mais de uma 483 
vez. 484 

§3 O discente deverá manter-se inscrito em no mínimo 07(sete) créditos. 485 

§4 As atividades Acadêmicas tipo: Estágio Supervisionado, Atividades Complementares e 486 
Trabalho de Conclusão de Curso não podem ser canceladas. 487 

§5 O cancelamento da matrícula em componente curricular que possua co-requisito 488 
implica no trancamento de ambos. 489 

§6 A inobservância deste artigo e seus parágrafos implica em reprovação 490 
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CAPÍTULO V 491 
DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA INSTITUCIONAL 492 

Art. 82. O trancamento de matrícula no conjunto de componentes curriculares é a interrupção 493 
dos estudos durante um período letivo regular, garantindo a manutenção do vínculo ao curso 494 
de graduação. 495 

§1 Será permitido ao discente, a partir do 2º período, requerer à Divisão de Registro 496 
Escolar, trancamento de sua matrícula, salvo se indiciado em processo disciplinar que possa 497 
ensejar a sua exclusão da Universidade; 498 

§2 O trancamento da matrícula na instituição acarretará a perda da condição de 499 
discente, respeitada a carga horária já obtida, e a liberação de todos os deveres e obrigações, 500 
exceto os contraídos com a biblioteca ou de danos causados ao patrimônio público; 501 

§3 O limite máximo para trancamento da matrícula é de 02 (dois) períodos letivos 502 
regulares, consecutivos ou não; 503 

§4 O trancamento da matrícula deverá ser solicitado pelo discente ou seu representante 504 
legal dentro do prazo fixado no Calendário Acadêmico, correspondente a 1/3 (um terço) do 505 
período letivo. 506 

Art. 83. O trancamento de matrícula institucional poderá ser concedido, observando-se os 507 
seguintes critérios, dentre outros a serem definidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 508 
Extensão: 509 

I. Sem justificativa, quando requerido dentro do período estabelecido no calendário 510 
acadêmico. 511 

II. Com justificativa, se relacionado a motivo de saúde e devidamente comprovado pelo 512 
serviço da rede pública de saúde ou a direito assegurado por legislação específica, 513 
quando fora do prazo estabelecido no calendário acadêmico. 514 

Parágrafo Único. Para o trancamento por motivo de saúde, no atestado médico deverá 515 
constar o prazo de duração do impedimento. 516 

Art. 84. Será assegurado trancamento total ou em componente(s) curricular(es), em qualquer 517 
época do período letivo, ao discente submetido ao regime de exercícios domiciliares, na forma 518 
da legislação vigente, quando a Instituição não puder cumprir a programação estabelecida 519 
para o(s) componente(s). 520 

Art. 85. Os períodos correspondentes ao trancamento da matrícula não são computados para 521 
efeito de contagem da duração máxima para integralização curricular. 522 

Art. 86. O trancamento da matrícula é solicitado pelo discente no sistema oficial de registro e 523 
controle acadêmico, e somente é realizado se comprovada a quitação do discente com todas 524 
as obrigações relativas ao sistema de bibliotecas e demais serviços da UFERSA. 525 

§1 O trancamento da matrícula será efetivado até 07 (sete) dias após a solicitação, 526 
mesmo que a data de efetivação ocorra após o encerramento do prazo previsto no  Art. 82.§4, 527 
sendo facultado ao discente desistir da suspensão durante esse período. 528 

§2 Não será concedido trancamento de matrícula para discente especial Art. 305 ou 529 
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discentes vinculados a turmas especiais, caracterizada de acordo com o Art. 282. 530 

§3 A não renovação do trancamento e não inscrição em componente curricular no 531 
semestre será caracterizada como abandono de curso, sendo o discente automaticamente 532 
desvinculado da instituição. 533 

CAPÍTULO  VI 534 
DA PERMUTA DE TURNO 535 

Art. 87. A permuta de turno consiste na mudança de turno entre dois discentes vinculados a 536 
turnos distintos de um mesmo curso/habilitação. 537 

Art. 88. A permuta de turno é concedida uma única vez e somente pode ocorrer caso os 538 
interessados tenham integralizado pelo menos 15% (quinze por cento) da carga horária 539 
mínima da estrutura curricular a que estão vinculados. 540 

Art. 89. Cabe à PROGRAD apreciar a solicitação e, em caso de deferimento, efetivar os 541 
registros da permuta de turno. 542 

Parágrafo único. A mudança de turno entra em vigor a partir do período de recesso 543 
escolar imediatamente posterior. 544 

CAPÍTULO  VII 545 
DA MUDANÇA DE POLO 546 

Art. 90. A mudança de polo, restrita aos discentes dos cursos na modalidade a distância, 547 
consiste na desvinculação do discente de seu polo de origem e sua vinculação a outro polo 548 
para realização das atividades presenciais do mesmo curso. 549 

Parágrafo único. Entende-se por polo o espaço geográfico definido por um município no 550 
qual os discentes contam com uma infraestrutura que viabiliza as atividades propostas no 551 
decorrer do curso. 552 

Art. 91. A mudança de polo só é concedida uma única vez, em caráter irrevogável, mediante 553 
parecer favorável da coordenação do curso e caso sejam atendidos os seguintes requisitos: 554 

I. O interessado tenha integralizado pelo menos 15% (quinze por cento) da carga horária 555 
mínima da estrutura curricular a que está vinculado; 556 

II. Exista o curso no polo de destino, oferecendo turmas dos mesmos componentes 557 
curriculares nos mesmos períodos letivos que o polo de origem; e 558 

III. Haja vaga no polo de destino, de acordo com a oferta inicial estabelecida no edital de 559 
ingresso. 560 

Art. 92. O registro da mudança de polo é de competência do Núcleo de Educação a Distância 561 
(NEAD) da UFERSA. 562 

Parágrafo único. A mudança de polo entra em vigor a partir do período de recesso 563 
escolar imediatamente posterior. 564 
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CAPÍTULO VIII 565 
DA DESVINCULAÇÃO 566 

Art. 93. A desvinculação se caracteriza pelo cancelamento da matrícula institucional do 567 
discente sem que este tenha integralizado as exigências mínimas para conclusão de seu curso 568 
de graduação. 569 

Art. 94. Terá seu vínculo com a UFERSA cancelado o discente que incorrer em uma das 570 
seguintes situações: 571 

I. Não efetuar matrícula em componente curricular no período de ingresso na UFERSA 572 
II. Obtiver duas reprovações por falta, consecutivas ou não, no mesmo componente 573 

curricular ou equivalente. 574 
III. Obtiver reprovação, independente se por nota ou por falta, pela terceira vez 575 

consecutiva ou não, em um mesmo componente curricular obrigatório ou seus equivalentes. 576 
IV. Obtiver reprovação por falta, ou por nota com média final inferior a 2,0 (dois), em todos 577 

os componentes curriculares em dois semestres letivos consecutivos ou alternados. 578 
V. Deixar de se matricular em qualquer período letivo, caracterizando o abandono do 579 

curso. 580 
VI. Por decisão judicial. 581 

VII. Detecção de matrícula em curso de graduação em outra instituição pública de ensino 582 
superior, com base na Lei Federal 12.089 de 11 de novembro de 2009. 583 

VIII. Descumprir o protocolo do Programa Discentes Convênio-Graduação (PEC-G). 584 
IX. Descumprir termo de compromisso dos programas acadêmicos específicos. 585 
X. Solicitar sua desvinculação em qualquer momento do curso. 586 

XI. Por sanção disciplinar nos termos do Regimento Geral. 587 
XII. No período de vencimento do prazo máximo fixado para integralização curricular, não 588 

requerer prorrogação de prazo para conclusão do curso; 589 
XIII. Descumprir o termo de compromisso da prorrogação de prazo; 590 

Art. 95. A prorrogação de prazo para conclusão de curso será concedida ao discente que 591 
apresente condições de concluir o curso em mais um único semestre, conforme declaração da 592 
Coordenação de Curso, ratificada pela PROGRAD. 593 

§1 O discente será desvinculado da UFERSA caso, durante o semestre adicional de que 594 
trata o caput deste artigo: 595 

a. Realize o cancelamento da matrícula em qualquer componente curricular; 596 
b. Seja reprovado, por falta ou por nota, em qualquer dos componentes curriculares nos 597 

quais tenha se matriculado; 598 
c. Deixe de integralizar o curso no semestre letivo adicional que lhe foi concedido. 599 
d. Não se matricular em um ou mais componentes necessários à integralização de seu 600 

curso no semestre adicional. 601 

§2 O discente será cientificado de seu desligamento pela PROGRAD. 602 

Art. 96. Será divulgada, semestralmente, a lista de matrícula dos discentes que terão seu 603 
vínculo cancelado, por ato do Pró-reitor de graduação, através de edital veiculado na página 604 
eletrônica da PROGRAD e publicado no sitio oficial da UFERSA, até o quinto dia útil após o 605 
prazo final para consolidação de turmas definido no Calendário Acadêmico. 606 

Art. 97. Os discentes que tiverem seu vínculo cancelado de acordo com este Regulamento 607 
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terão o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação do edital previsto no Art. 96, para 608 
apresentar recurso da decisão, devidamente fundamentado e instruído com documentos 609 
comprobatórios de suas alegações.  610 

§1 O recurso será dirigido a PROGRAD, que terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para 611 
analise e deliberação. 612 

§2 Do recurso deverá constar requerimento de matrícula nos componentes curriculares 613 
que o discente deseja cursar. 614 

§3 O não cumprimento das exigências contidas no caput deste artigo implicará o 615 
indeferimento do recurso. 616 

Art. 98. Expirado o prazo a que se refere o Art. 97 sem interposição de recurso, o 617 
cancelamento de vínculo dos discentes será submetido ao CONSEPE para homologação.  618 

TÍTULO V 619 
DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 620 

CAPÍTULO I 621 
DA MATRIZ CURRICULAR E DA ESTRUTURA CURRICULAR 622 

Art. 99. Uma estrutura curricular de uma matriz curricular de um curso é a disposição 623 
ordenada de componentes curriculares que concretizam a formação pretendida pelo projeto 624 
pedagógico do curso. 625 

§1 A organização da estrutura curricular deve pautar-se pelos princípios da flexibilização 626 
curricular e da minimização da carga horária exigida. 627 

§2 Uma matriz curricular pode possuir mais de uma estrutura curricular. 628 

Art. 100. Uma estrutura curricular possui, obrigatoriamente, a carga horária mínima e os 629 
componentes curriculares a serem integralizados pelo discente para o recebimento do grau 630 
correspondente. 631 

Art. 101. A estrutura curricular de um curso deve ser composta por componentes curriculares 632 
oferecidos na mesma modalidade do curso. 633 

§1 A estrutura curricular de um curso presencial reconhecido pode prever a 634 
integralização de até 20% (vinte por cento) da sua carga horária mínima por meio do ensino a 635 
distância, incluindo-se nesse percentual tanto os componentes curriculares integralmente a 636 
distância quanto a fração da carga horária ministrada a distância nos componentes 637 
presenciais. 638 

§2 Os cursos presenciais ainda não reconhecidos e os cursos a distância não podem 639 
prever a inclusão na estrutura curricular de componentes curriculares oferecidos em 640 
modalidade distinta do curso. 641 

Art. 102. Os componentes curriculares, relativos a cada estrutura curricular, podem ser: 642 
I. Obrigatórios, quando o seu cumprimento é indispensável à integralização curricular; 643 

II. Optativos, quando integram a respectiva estrutura curricular, devendo ser cumpridos 644 
pelo discente mediante escolha, a partir de um conjunto de opções, e totalizando uma carga 645 
horária mínima para integralização curricular estabelecida no projeto pedagógico do curso; 646 
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III. Eletivos, quando não integram a estrutura curricular. 647 

Parágrafo único. A presença de um componente curricular como obrigatório em uma 648 
estrutura curricular deve ser aprovada pela respectiva unidade de vinculação do componente. 649 

Art. 103. A carga horária a ser cumprida exclusivamente através de componentes curriculares 650 
optativos em toda estrutura curricular dos bacharelados não pode ser inferior a 10% (dez por 651 
cento) da carga horária total da estrutura curricular. 652 

§1 O conjunto de componentes optativos na estrutura curricular deve ter uma carga 653 
horária total superior em pelo menos 50% da mínima a ser cumprida. 654 

§2 O curso pode fracionar a carga horária optativa exigida, estabelecendo grupos de 655 
componentes curriculares optativos e determinando o cumprimento de uma carga horária 656 
mínima e, opcionalmente, máxima dentre os componentes do grupo. 657 

Art. 104. Componentes curriculares eletivos podem ser cumpridos pelo discente até o limite 658 
máximo de 240 (duzentas e quarenta) horas para os bacharelados e 200h para as licenciaturas. 659 

§1 O discente de curso presencial só pode cumprir componentes curriculares eletivos 660 
oferecidos no Campus ou nas unidades de vinculação do seu curso, admitindo-se que a 661 
PROGRAD defina, por critérios de proximidade, outros locais de oferecimento nos quais exista 662 
essa possibilidade. 663 

§2 O discente de curso a distância só pode cumprir componentes curriculares eletivos 664 
que estejam sendo oferecidos para discentes do mesmo polo. 665 

Art. 105. A estrutura curricular organiza-se de forma sequenciada em níveis, que devem ser, 666 
preferencialmente, obedecidos pelos discentes para a integralização curricular, cada um dos 667 
quais correspondendo a um período letivo regular. 668 

Parágrafo único. Os componentes curriculares optativos não se vinculam a um nível 669 
específico da estrutura curricular. 670 

Art. 106. As alterações da estrutura curricular devem ser aprovadas por diferentes órgãos e/ou 671 
unidades acadêmicas, de acordo com o tipo de alteração: 672 

I. O aumento na carga horária total mínima ou na carga horária total de componentes 673 
curriculares obrigatórios, condicionado a parecer favorável da PROGRAD e restrito a 674 
casos excepcionais, é deliberado pelo Colegiado de curso, e pelo CONSEPE; 675 

II. A alteração em componente curricular do tipo  mudança de nível em que o componente 676 
curricular é ofertado, a transformação de componente curricular obrigatório em 677 
optativo ou eletivo e a incorporação de um componente curricular optativo, 678 
condicionada a parecer favorável da PROGRAD, é deliberada pelo Colegiado de curso e 679 
aprovada pelo CONSEPE; 680 

III. A criação ou extinção de Ênfase, condicionadas a parecer favorável da PROGRAD, são 681 
deliberadas pelo Colegiado de curso e pelo CONSEPE; 682 

IV. A redução na carga horária do curso é deliberada pelo Colegiado de curso e aprovada 683 
em caráter terminativo pela PROGRAD. 684 

Parágrafo único. Todas as alterações curriculares são registradas no sistema oficial de 685 
registro e controle acadêmico e consolidam uma nova estrutura. 686 
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CAPÍTULO II 687 
DO PROJETO PEDAGÓGICO 688 

Art. 107. O Projeto Pedagógico é o instrumento acadêmico que define direcionamentos à 689 
gestão e às atividades pedagógicas do curso de graduação, através de ações sociais, políticas e 690 
pedagógicas visando orientar a concretização curricular do curso. 691 

Art. 108. Os Projetos Pedagógicos dos Cursos e o planejamento de Atividades Curriculares 692 
deverão prever metodologias diversificadas e inovadoras, visando a formação de cidadãos 693 
capazes de: 694 

I. Privilegiar os valores humanos, éticos e morais em suas relações pessoais e 695 
profissionais; 696 

II. Ampliar as bases científicas e tecnológicas necessárias ao desempenho autônomo, 697 
crítico e contextualizado de suas atividades profissionais; 698 

III. Aprender por iniciativa própria. 699 

Art. 109. A estrutura do projeto pedagógico deve conter os seguintes temas: 700 
I. APRESENTAÇÃO: Histórico da Universidade; Missão Institucional; Contextualização da 701 

área de conhecimento; Caracterização do curso; Contextualização histórica do curso. 702 
II. FINALIDADES, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO CURSO: Finalidades; Objetivos; 703 

Justificativas (dimensões técnicas e políticas). 704 
III. CONCEPÇÃO ACADÊMICA DO CURSO: Articulação do curso com o Plano de 705 

Desenvolvimento Institucional; Áreas de atuação; Formas de acesso; Perfil profissional do 706 
egresso; Competências e habilidades; Coerência do currículo com as Diretrizes Curriculares 707 
Nacionais; Aspectos teóricos metodológicos do processo de ensino-aprendizagem; Estratégias 708 
de flexibilização curricular; Políticas Institucionais de Apoio Discente. 709 

IV. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO: Estrutura curricular; Bibliografia básica e 710 
complementar; Atividades complementares; Estágio supervisionado; Trabalho de Conclusão de 711 
Curso (TCC); Componentes curriculares optativos e eletivos; Representação gráfica do perfil 712 
formativo. 713 

V. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA: Coordenação do curso; Colegiado de curso; Núcleo 714 
Docente Estruturante. 715 

VI. CORPO DOCENTE: Perfil docente; Experiência acadêmica e profissional. 716 
VII. INFRAESTRUTURA: Biblioteca; Laboratórios de formação geral; Laboratórios de 717 

formação específica; Salas de aula. 718 
VIII. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO: Do Processo de Ensino aprendizagem; Do Projeto 719 

Pedagógico do Curso. 720 
IX. Bibliografia  721 

Art. 110. Na elaboração do projeto pedagógico, devem ser considerados os requisitos 722 
estabelecidos pela legislação federal, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 723 
superior, pelas resoluções do CONSEPE e pelos parâmetros definidos por este Regulamento e 724 
pela PROGRAD. 725 

Art. 111. O projeto pedagógico é condição indispensável à criação, estruturação e 726 
funcionamento do curso de graduação. 727 

Art. 112. Os projetos pedagógicos dos cursos deverão ser previamente apreciados pela 728 
Unidade Acadêmica de vinculação do curso, pela PROGRAD, através do Comitê de Graduação, 729 
para posterior aprovação pelo CONSEPE. 730 
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§1 O projeto pedagógico é passível de ajustes, sempre que a dinâmica da formação 731 
proposta pelo curso assim o exigir, devendo o ajuste ser aprovado pelo conselho do curso e 732 
pela PROGRAD, que decidirá sobre a necessidade de aprovação pelo pleno do CONSEPE. 733 

§2 As modificações que alteram apenas a estrutura curricular ou os componentes 734 
curriculares do curso têm instâncias de deliberação e procedimentos próprios, definidos nos 735 
Art. 106 ou Art. 123 respectivamente deste regulamento. 736 

CAPÍTULO III 737 
DA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 738 

Art. 113. A integralização curricular de cada curso abrange uma sequencia ordenada de 739 
componentes curriculares, hierarquizados por meio de pré-requisitos e correquisitos, cuja 740 
integralização confere direito ao correspondente diploma ou certificado. 741 

Art. 114. O projeto pedagógico estabelece a duração padrão para a estrutura curricular e a 742 
duração máxima para integralização do curso, fixadas em quantidades de períodos letivos 743 
regulares. 744 

§1 A duração máxima não pode exceder em mais de 50% (cinquenta por cento) a 745 
duração padrão. 746 

§2 Para os discentes que ingressam no curso por outras formas que não sejam a forma 747 
principal de ingresso ou reingresso de segundo ciclo e para os discentes que aproveitam 748 
componentes curriculares cursados antes do ingresso no curso, o projeto pedagógico do curso, 749 
como regra geral, e o CONSEPE, em casos específicos, podem fixar um limite máximo para 750 
integralização curricular menor que a duração máxima geral. 751 

§3 Cabe a Divisão de Registro Escolar (DRE) acompanhar, semestralmente, o 752 
cumprimento dos limites fixados para a integralização curricular, dando ciência aos discentes 753 
que se encontram prestes a alcançar a duração máxima. 754 

CAPÍTULO IV 755 
DOS COMPONENTES CURRICULARES 756 

Art. 115. Os componentes curriculares são as unidades de estruturação didático-pedagógica 757 
que compõem as estruturas curriculares. 758 

Parágrafo único. Os componentes curriculares são vinculados a um Departamento, que 759 
é a responsável pelo seu oferecimento. 760 

 761 
Art. 116. A caracterização de um componente curricular contém obrigatoriamente código, 762 
nome, unidade de vinculação, carga horária, ementa ou descrição, modalidade de oferta e 763 
eventuais pré-requisitos, correquisitos e equivalências. 764 

§1 O código, o nome, a carga horária, ementa e a modalidade de oferta são inalteráveis, 765 
exceto por necessidade operacional do sistema oficial de registro e controle acadêmico. 766 

§2 Carga horária é a quantidade total de horas a serem cumpridas pelo discente para 767 
integralização do componente curricular. 768 
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§3 Ementa é a descrição sumária do conteúdo a ser desenvolvido ou das atividades a 769 
serem executadas no componente curricular. 770 

§4 A modalidade indica se o componente é oferecido de forma presencial ou a distância.  771 

§5 A definição do modelo de codificação é de competência da PROGRAD e o registro do 772 
componente curricular no sistema oficial é de competência da unidade acadêmica de sua 773 
vinculação. 774 

Art. 117. Os Tipos de componentes curriculares são: 775 
I. Disciplinas; 776 

II. Módulos; 777 
III. Blocos; 778 
IV. Atividades Acadêmicas. 779 

Art. 118. Cada componente curricular do tipo disciplina ou módulo deve ser detalhado por um 780 
programa geral que contenha: 781 

I. Caracterização, conforme definido no artigo Art. 116; 782 
II. Objetivos;  783 

III. Conteúdo;  784 
IV. Pelo menos 03 Referências bibliográficas obrigatórias e 03 complementares. 785 

§1 O programa geral do componente curricular, bem como todas as modificações 786 
posteriores, deve ser implantado por sua Unidade Acadêmica de Vinculação no sistema oficial 787 
de registro e controle acadêmico após aprovação. 788 

§2 A aprovação de um novo programa geral ou de modificações do programa anterior 789 
não elimina o registro dos programas precedentes, mantendo-se todos eles no sistema oficial 790 
de registro e controle acadêmico com a informação dos respectivos períodos letivos de 791 
vigência. 792 

Art. 119. Para os componentes curriculares nos quais há formação de turmas, cada turma 793 
deve ser detalhada por um plano de ensino que contenha: 794 

I.  Metodologia; 795 
II. Procedimentos de avaliação da aprendizagem; 796 

III. Referências;  797 
IV. Cronograma das aulas e avaliações. 798 

Parágrafo único. Nas turmas nas quais estão matriculados discentes com necessidades 799 
educacionais especiais, o Plano de Ensino deve prever as adaptações necessárias nas 800 
metodologias de ensino e de avaliação. 801 

Art. 120. O professor deve, até o cumprimento de 15% da carga horária do componente 802 
curricular, implantar o Plano de Ensino no sistema oficial de registro e controle acadêmico e 803 
apresentar à turma o programa geral do componente curricular e o plano de ensino da turma. 804 

Seção I 805 
Das Relações Entre Componentes Curriculares 806 

Art. 121. Um componente curricular é pré-requisito de outro quando o conteúdo ou as 807 
atividades do primeiro são indispensáveis para o aprendizado do conteúdo ou para a execução 808 
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das atividades do segundo. 809 

§1 A matrícula no segundo componente curricular é condicionada à aprovação no 810 
primeiro, excetuando-se a situação prevista no artigo Art. 122. 811 

§2 O segundo componente curricular só pode ser incluído em uma estrutura curricular 812 
se o primeiro também estiver incluído em um nível anterior da mesma estrutura curricular. 813 

Art. 122. Admite-se a matrícula em um componente curricular, sem a aprovação prévia em um 814 
pré-requisito, quando o componente curricular para o qual se pleiteia a matrícula for o único 815 
que falta para integralizar o curso. 816 

Parágrafo Único: A matrícula com flexibilização do pré-requisito, prevista neste artigo, deverá 817 
ser aprovado no colegiado do curso do discente. 818 

Art. 123. Um componente curricular é correquisito de outro quando o conteúdo ou as 819 
atividades do segundo complementam os do primeiro. 820 

§1 A matrícula no segundo componente curricular é condicionada à implantação da 821 
matrícula, ou seja, previamente aprovação no primeiro. 822 

§2 A exclusão da matrícula ou trancamento do primeiro componente curricular implica a 823 
exclusão ou trancamento do segundo. 824 

§3 O segundo componente curricular só pode ser incluído em uma estrutura curricular 825 
se o primeiro também estiver incluído em um nível anterior ou igual da mesma estrutura 826 
curricular. 827 

Art. 124. Um componente curricular diz-se equivalente a outro quando o cumprimento do 828 
primeiro componente curricular implica na integralização do segundo. 829 

§1 Um componente curricular só pode ser considerado equivalente em uma estrutura 830 
curricular se equivaler a pelo menos 80% do conteúdo programático e 75% de carga horária. 831 

§2 As equivalências não são automáticas nem compulsórias, sendo possível a existência 832 
de componentes curriculares com cargas horárias e conteúdos programáticos semelhantes ou 833 
até mesmo idênticos sem que exista relação de equivalência entre eles, nos casos em que 834 
razões de natureza pedagógica recomendem a não implantação da equivalência. 835 

§3 As equivalências não são necessariamente recíprocas, de tal forma que o fato do 836 
primeiro componente curricular ser equivalente ao segundo não implica que obrigatoriamente 837 
o segundo é equivalente ao primeiro. 838 

§4 As equivalências não são necessariamente encadeáveis, de tal forma que o fato do 839 
primeiro componente curricular ser equivalente ao segundo e o segundo ser equivalente ao 840 
terceiro não implica que obrigatoriamente o primeiro seja equivalente ao terceiro. 841 

§5 Não pode haver dois componentes curriculares equivalentes na mesma estrutura 842 
curricular. 843 

§6 O discente não pode se matricular em um componente curricular se já integralizou 844 
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seu equivalente. 845 

§7 O cumprimento de um componente curricular que é equivalente a um segundo 846 
permite a matrícula nos componentes curriculares que têm o segundo como pré-requisito ou 847 
correquisito. 848 

§8 Dois ou mais componentes curriculares podem ser considerados juntos e resultar em 849 
equivalência de um terceiro. Assim como, um componente pode ser desmembrado e resultar 850 
em equivalência de outros dois ou mais componentes, tendo em vista o disposto no parágrafo 851 
primeiro deste artigo. 852 

Art. 125. As equivalências podem ter um período letivo final de vigência, estabelecido no 853 
momento da definição da equivalência ou posteriormente, após o qual permanecerão válidos 854 
os efeitos gerados por componentes curriculares equivalentes integralizados até aquele 855 
período letivo, mas que não mais serão considerados equivalentes se a matrícula ocorrer após 856 
o prazo de vigência. 857 

§1 Uma equivalência, uma vez estabelecida, não pode ser eliminada, sendo, contudo, 858 
possível fixar o prazo de vigência para eliminar seu efeito a partir do período letivo seguinte. 859 

§2 Nenhuma alteração do período letivo final de vigência pode resultar em eliminação 860 
do efeito da equivalência que é válido para o período letivo em curso ou anterior. 861 

Art. 126. Quanto à abrangência, a equivalência que diz respeito a um componente curricular 862 
pode ser: 863 

I. Global, quando é válida para todas as estruturas curriculares que incluem aquele 864 
componente, e que se destina a estabelecer uma similaridade funcional entre dois 865 
componentes curriculares; ou 866 

II. Específica, quando se aplica apenas a uma estrutura curricular de um curso, e que se 867 
destina principalmente a permitir migrações de discentes entre estruturas curriculares. 868 

Art. 127. As mudanças nos pré-requisitos, correquisitos e nas equivalências globais, bem como 869 
em outros elementos de caracterização de um componente curricular, deverão ser 870 
previamente apreciados e deliberados pelo Colegiado de Curso, Conselho de Centro e 871 
PROGRAD, podendo ou não encaminhar a decisão para o CONSEPE. 872 

Parágrafo único.  As equivalências específicas são implantadas ou modificadas quando 873 
previstas em um projeto pedagógico de curso, ou em suas alterações, ou mediante 874 
deliberação do colegiado do curso. 875 

CAPÍTULO V 876 
DOS TIPOS DE COMPONENTES CURRICULARES 877 

Seção I 878 
Das Disciplinas 879 

Art. 128. Disciplina é uma ferramenta de ensino-aprendizagem que envolve um conjunto 880 
sistematizado de conhecimentos a serem ministrados por um ou mais docentes, sob a forma 881 
de aulas, com uma carga horária semanal e semestral pré-determinada, em um período letivo. 882 

§1 Só podem ser cadastrados como disciplinas presenciais os componentes curriculares 883 
em que sejam oferecidas aulas semanais em horário fixo ao longo de todo o período letivo e 884 
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em local pré-determinado, com presença obrigatória do professor e dos discentes às aulas, 885 
não sendo permitido o cadastramento como disciplinas os componentes tais como estágios, 886 
trabalhos de conclusão de curso e outros componentes curriculares que fogem ao modelo 887 
tradicional de disciplinas. 888 

§2 Uma disciplina presencial poderá ter parte da sua carga horária ministrada e 889 
contabilizada por meio de atividades à distância ou outras formas não presenciais de ensino, 890 
desde que esta possibilidade esteja prevista no Programa da Disciplina aprovado pela unidade 891 
de vinculação e no PPC. 892 

§3 As disciplinas a distância seguem a mesma caracterização das disciplinas presenciais, 893 
exceto quanto às exigências de horário fixo e de presença obrigatória do professor e dos 894 
discentes às aulas. 895 

Art. 129. A criação de uma disciplina é proposta à Unidade Acadêmica, por solicitação do 896 
colegiado de curso. 897 

Parágrafo único. É facultada à Unidade Acadêmica a proposição de criação de disciplina, 898 
independente de solicitação de qualquer colegiado de curso, sendo que, nesse caso, a sua 899 
incorporação a uma estrutura curricular dependerá de aprovação pelo colegiado de curso, pela 900 
Unidade Acadêmica e pelo CONSEPE.  901 

Art. 130. A disciplina fica vinculada à Unidade Acadêmica que é responsável por aprovar a sua 902 
criação. 903 

Art. 131. A carga horária da disciplina, que corresponde ao tempo total de ensino ministrado 904 
aos discentes, é sempre múltipla de 15 (quinze) horas. 905 

§1 Cada 15 (quinze) horas na carga horária da disciplina correspondem a uma aula 906 
ministrada por semana. 907 

§2 A carga horária docente nas disciplinas é igual ao número de aulas ministradas, 908 
necessário para cumprimento da carga horária da disciplina. 909 

§3 Para disciplinas separadas em duas ou mais turmas, a carga horária do docente é 910 
igual a carga horária ministrada por ele nas turmas, e quando estas estiverem conjugadas em 911 
um mesmo horário, a carga horária será equivalente a de uma única turma. 912 

§4  O cumprimento da carga horária total das disciplinas deve ocorrer dentro do próprio 913 
período letivo de oferta, exceto para disciplinas que utilizam dois períodos letivos de vigência.   914 

§5 A carga horária das disciplinas é detalhada em carga horária presencial e a distância e 915 
em carga horária teórica e prática. 916 

Subseção I 917 
Das Disciplinas a Distância 918 

Art. 132. Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação presenciais poderão introduzir na 919 
sua estrutura curricular a oferta de disciplinas integralmente a distância ou parcialmente à 920 
distância, observadas a legislação vigente e as presentes normas. 921 
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Art. 133. Poderão ser ofertadas disciplinas integral ou parcialmente a distância desde que esta 922 
oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total obrigatória do curso e esteja 923 
previsto em seu projeto pedagógico. 924 

Art. 134. A oferta de disciplinas integral ou parcialmente à distância deverá garantir a 925 
equivalência quanto ao desenvolvimento do conteúdo, das competências e das habilidades 926 
existentes na modalidade presencial, observado o disposto no projeto pedagógico do 927 
respectivo curso presencial. 928 

Art. 135. A unidade que ofertar disciplina integral ou parcialmente a distância deverá garantir 929 
a disponibilização de serviços de tecnologia e comunicação para os discentes, através do 930 
Núcleo de Educação a Distância – NEaD, cabendo à UFERSA a oferta de recursos tecnológicos 931 
de acesso a estes serviços, a formação e a orientação dos professores para a utilização dos 932 
mesmos. 933 

Art. 136. As propostas das disciplinas a serem ofertadas integral ou parcialmente a distância 934 
deverão conter, além do que prevê o Regimento da UFERSA, métodos e práticas de ensino-935 
aprendizagem que incorporem a utilização integrada de tecnologias de informação e 936 
comunicação para a realização dos objetivos pedagógicos, bem como prever atividades de 937 
tutoria e avaliações presenciais, contemplando os seguintes itens: 938 

I. Identificação da disciplina; 939 
II. Justificativa para oferta da disciplina integral ou parcialmente a distância; 940 

III. Objetivo geral e objetivo específico; 941 
IV. Unidades de conteúdo que serão abordadas integralmente a distância ou que serão 942 

abordadas de forma duo-modal, ou seja, as unidades que serão abordadas na 943 
modalidade a distância e as que serão abordadas na modalidade presencial; 944 

V. Procedimentos didáticos para o desenvolvimento da disciplina a distância ou de forma 945 
duomodal, incluindo: 946 
a) sistema de comunicação; 947 
b) modelo de tutoria a distância e presencial; 948 
c) material didático específico; 949 
d) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental a disciplina; 950 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 951 
pelos discentes; 952 
f) identificação do controle de frequência das atividades presenciais. 953 

VI. Formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação e previsão de avaliações 954 
presenciais; 955 

VII. Bibliografia básica e complementar; 956 
VIII. Professor ou professores responsáveis. 957 

§1 A tutoria será exercida pelo professor que ministra a disciplina. 958 

§2 O professor deverá realizar formação em EaD e destinar carga horária específica para 959 
os momentos presenciais e para os momentos a distância. 960 

§3 A formação será oferecida pelo NEaD/UFERSA, podendo revalidar capacitações 961 
realizadas em outra(s) instituição(es). 962 

§4 A orientação para a elaboração das propostas das disciplinas de EaD é de 963 
responsabilidade do NEaD/UFERSA. 964 
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Art. 137. Dentre as atividades desenvolvidas nas disciplinas integral ou parcialmente a 965 
distância, deverão ser previstas avaliações presenciais conforme legislação vigente.  966 

Parágrafo único. A escala de nota será definida conforme a legislação específica da EaD e as 967 
normas do CONSEPE. 968 

Art. 138. As aulas de laboratório e de campo serão presenciais. 969 

Art. 139. A proposta de oferta de disciplinas integral ou parcialmente a distância no Projeto 970 
Pedagógico de Curso com matriz curricular vigente deverá obedecer aos trâmites e prazos de 971 
aprovação previstos, conforme tratar-se de ajuste curricular ou reformulação curricular, de 972 
acordo com o Regimento da UFERSA. 973 

Parágrafo único. A proposta deverá ser aprovada pelo Colegiado do Curso, pela 974 
Assembleia Departamental, e encaminhada com as respectivas Atas à Pró-Reitoria de 975 
Graduação para análise pelo NEaD. 976 

Seção II 977 
Dos Módulos 978 

Art. 140. Módulo é o componente curricular que possui caracterização análoga a de disciplina, 979 
com as seguintes ressalvas: 980 

I. Pode ter carga horária que não seja um múltiplo de 15 horas; 981 
II. Não requer carga horária semanal determinada; 982 

III. Pode formar turmas cuja duração não coincida integralmente com a do período letivo 983 
vigente, desde que não ultrapasse a data de término do período prevista no Calendário 984 
Acadêmico. 985 

§1 Só podem ser cadastrados como módulos presenciais os componentes curriculares 986 
em que sejam oferecidas aulas com presença obrigatória do professor e dos discentes, não 987 
sendo permitido o cadastramento como módulos de componentes curriculares onde a carga 988 
horária integralizada pelo discente e a quantidade de horas de aula ministradas pelo professor 989 
ou professores seja distinta. 990 

§2 Os módulos a distância seguem a mesma caracterização dos módulos presenciais, 991 
exceto quanto a exigência de presença obrigatória do professor e dos discentes as aulas. 992 

§3 Aplicam-se aos módulos, no que couber, todas as disposições relativas a disciplinas, 993 
inclusive o disposto no Art. 133. 994 

Seção III 995 
Dos Blocos 996 

Art. 141. O bloco é uma ferramenta de ensino-aprendizagem que envolve um conjunto 997 
sistematizado de conhecimentos a serem ministrados por um ou mais docentes, sob a forma 998 
de aulas, composto de subunidades articuladas que funcionam, no que couber, com 999 
características de disciplinas ou módulos. 1000 

Art. 142. O bloco é caracterizado como os demais componentes curriculares, com alguns 1001 
elementos adicionais que caracterizam as subunidades. 1002 
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§1 As subunidades se caracterizam por nome, carga horária e ementa, de livre definição, 1003 
por um código derivado do código do bloco e pelas demais características que serão idênticas 1004 
às definidas para o bloco. 1005 

§2 A carga horária do bloco é a soma das cargas horárias das subunidades e sua 1006 
descrição engloba as suas respectivas ementas. 1007 

Art. 143. Aplicam-se aos blocos e suas subunidades, no que couber, todas as disposições deste 1008 
Regulamento relativas a disciplinas ou módulos. 1009 

Seção IV 1010 
Das Atividades Acadêmicas 1011 

Art. 144. As atividades acadêmicas são aquelas que, em articulação com os demais 1012 
componentes curriculares, integram a formação do discente, conforme previsto no projeto 1013 
pedagógico do curso. 1014 

Parágrafo Único. As atividades acadêmicas diferem das disciplinas, dos módulos e dos 1015 
blocos por não serem utilizadas aulas como o instrumento principal de ensino-aprendizagem. 1016 

Art. 145. Quanto a forma de participação dos discentes e docentes, as atividades acadêmicas 1017 
podem ser de três tipos: 1018 

I. Atividade autônoma (independente) 1019 
II. Atividade de orientação individual; 1020 

III. Atividade coletiva. 1021 

Art. 146. As Atividades Acadêmicas são constituídas por um conjunto de tipos distintos de 1022 
componentes curriculares, sendo parte destas os componentes: 1023 

I. Estágio supervisionado 1024 
II. Trabalho de conclusão de curso (TCC); 1025 

III. Atividades complementares; 1026 
IV. Unidades curriculares de extensão 1027 

Art. 147. A criação de um novo tipo de Atividade Acadêmica é de responsabilidade da 1028 
PROGRAD, podendo ser provocada pelos Centros por meio de seus departamentos ou 1029 
colegiados. 1030 

Parágrafo único: Novos tipos de Atividades Acadêmicas são incorporados a este 1031 
regulamento, passando a integrar os itens do Art. 145. 1032 

Art. 148. A competência para a proposição de um componente curricular de qualquer um dos 1033 
tipos que compõem as Atividades Acadêmicas é de responsabilidade dos Departamentos e dos 1034 
Centros. 1035 

§1 Componentes curriculares que não formam turmas também podem ser propostas 1036 
pelo Colegiado de curso. 1037 

§2 Componentes curriculares que correspondem a projetos ou ações institucionais 1038 
também podem ser propostas pelas Pró-Reitorias de natureza acadêmica da universidade. 1039 

§3 Os componentes curriculares que compõem as atividades acadêmicas ficam 1040 
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vinculados aos órgãos que os criou. 1041 

§4 A cada componente curricular é associado a um código, da mesma forma como 1042 
ocorre com a criação de uma disciplina. 1043 

Art. 149. Os diferentes tipos de atividades acadêmicas são caracterizados como os demais 1044 
componentes curriculares, observando as suas especificidades. 1045 

§1 A descrição compreende as ações previstas a serem desenvolvidas pelo discente, 1046 
podendo ser dimensionadas de modo a oferecer várias formas de agir para o seu 1047 
cumprimento, conforme normatização da unidade proponente do componente curricular. 1048 

§2 A carga horária é detalhada em carga horária discente, que é o número de horas que 1049 
é adicionado ao processo de integralização curricular do discente após o cumprimento da 1050 
atividade, e docente, que representa o total de horas de trabalho do professor. 1051 

§3 A carga horária do docente é contabilizada como carga horária semanal trabalhada, 1052 
porém não como carga horária de aula. 1053 

Art. 150. A matrícula nas Atividades Acadêmicas é de competência da coordenação do curso e 1054 
feita de forma individual para cada discente. 1055 

Parágrafo único. As matrículas nas atividades acadêmicas que não formem turmas 1056 
podem ser realizadas ao longo do período letivo regular, exceto para Estágio Supervisionado e 1057 
TCC, que ocorrem em data estabelecida no calendário acadêmico. 1058 

Art. 151. A atividade acadêmica será consolidada com nota zero quando não integralizada 1059 
durante o período letivo estabelecido para seu término, implicando a obrigatoriedade de nova 1060 
matrícula no semestre posterior. 1061 

Parágrafo único. As atividades Acadêmicas não podem ser canceladas, conforme 1062 
parágrafo Art. 81.§4 deste regulamento. 1063 

Subseção I 1064 
Das Atividades Autônomas 1065 

Art. 152. As atividades Autônomas são as atividades acadêmicas específicas que o discente 1066 
desempenha a partir de seu interesse individual e que o projeto pedagógico ou colegiado de 1067 
curso avaliem que contribuem para a formação e que podem ser incluídas no processo de 1068 
integralização curricular. 1069 

§1 São caracterizadas como atividades autônomas as atividades complementares 1070 
realizadas por livre iniciativa do aluno, tais como curso, participações em eventos e produção 1071 
científica ou artística, além de outras atividades que se enquadrem nas condições previstas no 1072 
caput deste artigo. 1073 

§2 Também podem ser cadastradas como atividades autônomas aquelas nas quais, 1074 
apesar de haver a participação ou orientação de professores, o esforço docente já esteja sendo 1075 
comportado por outros meios de registro e controle. 1076 

§3 As atividades autônomas não possuem carga horária docente associada e não 1077 
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permitem a previsão de aulas nem a formação de turmas na sua execução. 1078 

Subseção II 1079 
Das Atividades de Orientação Individual 1080 

Art. 153. As atividades de orientação individual são as atividades específicas que o discente 1081 
desempenha individualmente sob a orientação de um professor da UFERSA e que, em 1082 
concordância com o projeto pedagógico do curso, são obrigatórias ou contribuem para sua 1083 
formação e devem ser registradas no histórico escolar. 1084 

§1 São caracterizadas como atividades de orientação individual o estágio 1085 
supervisionado, orientado de forma individual, e o trabalho de conclusão de curso, além de 1086 
outras atividades acadêmicas que se enquadrem nas condições previstas no caput deste 1087 
artigo. 1088 

§2 As atividades de orientação individual têm cargas horárias discente e docente 1089 
definidas, sendo a primeira superior a segunda. 1090 

§3 Não podem ser previstas aulas nem formadas turmas nas atividades de orientação 1091 
individual. 1092 

Subseção III 1093 
Das Atividades Coletivas 1094 

Art. 154. As atividades coletivas são aquelas previstas no projeto pedagógico do curso em que 1095 
um grupo de discentes cumpre as atividades previstas para aquele componente curricular sob 1096 
a orientação de um ou mais docente da UFERSA. 1097 

§1 São caracterizadas como atividades coletivas o estágio supervisionado orientado de 1098 
forma coletiva e as atividades complementares envolvendo grupos de discentes, além de 1099 
outras atividades acadêmicas que se enquadrem nas condições previstas no caput deste 1100 
artigo. 1101 

§2 São formadas turmas para cumprimento das atividades coletivas. 1102 

Art. 155. As atividades coletivas têm forma da participação dos discentes e docentes 1103 
intermediária entre os componentes baseados em aulas (disciplinas, módulos e blocos) e os 1104 
demais tipos de atividades, sendo possível a previsão de aulas em parte do tempo. 1105 

§1 Na caracterização da atividade coletiva, a carga horária total do componente, que 1106 
corresponde a carga horária discente, é explicitamente dividida entre o número de horas que 1107 
são ministradas sob a forma de aulas, que pode ser igual a zero, e as horas que não são 1108 
ministradas sob a forma de aulas. 1109 

§2 A carga horária docente será igual a carga horária discente na parte que é ministrada 1110 
sob a forma de aulas e inferior a discente no restante das horas. 1111 

Art. 156. Aplicam-se as turmas das atividades coletivas que preveem aulas os mesmos 1112 
procedimentos e normas previstos para os componentes curriculares do tipo módulo, 1113 
considerando-se apenas a parte da carga horária da atividade que é prevista sob a forma de 1114 
aulas como sendo a carga horária do módulo. 1115 
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Parágrafo único. As turmas das atividades coletivas que não preveem aulas não terão 1116 
horário definido. 1117 

Subseção IV 1118 
Do Estágio Supervisionado 1119 

Art. 157. Estágio é uma componente curricular, definido como o ato educativo escolar 1120 
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação do educando 1121 
para o trabalho profissional, mediante observação, participação, investigação e intervenção. 1122 

Item I 1123 
Das Modalidades de Estágio 1124 

Art. 158. O estágio pode ser realizado em duas modalidades: 1125 
I. Estágio curricular obrigatório, definido como tal no projeto pedagógico do curso, 1126 

constituindo-se componente curricular indispensável para integralização curricular. 1127 
II. Estágio curricular não obrigatório, previsto no projeto pedagógico do curso no âmbito 1128 

dos componentes curriculares que integralizam a carga horária optativa ou 1129 
complementar. 1130 

Parágrafo único. As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na 1131 

educação superior, desenvolvidas pelo/a discente, somente poderão ser equiparadas ao 1132 

estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso. 1133 

Item II 1134 
Da Realização do Estágio 1135 

Art. 159. O estágio pode ser realizado na própria UFERSA ou na comunidade em geral; junto a 1136 
pessoas jurídicas de direito público ou privado ou profissionais liberais de nível superior, 1137 
devidamente registrado em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, sob a 1138 
responsabilidade e coordenação da UFERSA. 1139 

Art. 160. Para realização do estágio, o/a discente deverá ter vínculo ativo ou formando com a 1140 
UFERSA. 1141 

Art. 161. A formalização do estágio junto à concedente se dá mediante Termo de 1142 
Compromisso de Estágio (TCE), celebrado entre o/a discente, a parte concedente e a UFERSA. 1143 

§1 O estágio só poderá iniciar após a assinatura do TCE e apresentação do plano de 1144 
atividades. 1145 

§2 Enquanto perdurar a espera para o início das atividades do estágio, o TCE poderá ser 1146 
cancelado, junto à coordenação do curso. 1147 

§3 Após começadas as atividades do estágio, o TCE poderá ser rescindido. 1148 

§4 Caracteriza-se abandono de estágio a cessão das atividades previstas no TCE sem o 1149 
devido Termo de Rescisão de Estágio.  1150 

Art. 162. Os estágios, para a sua regularidade, envolvem: 1151 
I. Estagiário; 1152 
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II.  Professor Orientador de estágio; 1153 
III. Supervisor de campo; 1154 
IV.  Termo de Compromisso; 1155 
V. Plano de Atividades. 1156 

§1 O/A estagiário/a será o/a discente, o qual deverá realizar atividade laborativa em 1157 
uma Concedente de Estágio, como forma de prática e aprimoramento profissional. 1158 

§2 O/A orientador/a será um professor/a da UFERSA, da área correlata ao estágio, 1159 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do plano de atividades e avaliação das 1160 
atividades do/a discente. 1161 

§3 O supervisor de campo é um profissional lotado na unidade de realização do estágio, 1162 
com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 1163 
estagiário, responsável neste local pelo acompanhamento do discente durante o 1164 
desenvolvimento dessa atividade. 1165 

§4 O Termo de Compromisso é um acordo entre o discente, a concedente do estágio e a 1166 
instituição de ensino, com cláusulas que nortearão o estágio, não podendo ser emitido com 1167 
datas retroativas. 1168 

§5 O plano de atividades do estágio deverá ser incorporado ao Termo de Compromisso, 1169 
no qual será elaborado em acordo com o Discente, Professor Orientador e Supervisor do 1170 
estágio. 1171 

Art. 163. O Colegiado de curso deve definir a relação quantitativa entre números de 1172 
estudantes por orientador compatível com as características do curso e disponibilidade do 1173 
docente. 1174 

Subitem I 1175 
Do Estágio Obrigatório 1176 

Art. 164. A realização do estágio obrigatório deve obedecer, às seguintes determinações: 1177 
I. O discente deverá estar apto de acordo com os critérios estabelecidos no Projeto 1178 

Pedagógico do Curso.  1179 
II. A carga horária será definida no Projeto Pedagógico do Curso. 1180 

Parágrafo único. Para os cursos em andamento que não estejam estabelecidos no PPC, a 1181 
integralização mínima para a realização do estágio obrigatório deverá ser considerada o 1182 
percentual mínimo de 75% (Setenta e Cinco por cento) da integralização do curso. 1183 

Art. 165. O discente será matriculado em estágio obrigatório pela coordenação do curso no 1184 
período letivo em que for realizado o estágio. 1185 

§1 O discente poderá, com aprovação do Colegiado de curso, iniciar ou realizar o Estágio 1186 
Curricular Obrigatório antes do período de matrículas ou no período de férias. Nestes casos, o 1187 
mesmo deverá ser matriculado pela coordenação do curso no semestre subsequente na 1188 
disciplina de Estágio Obrigatório a fim de, ao final do semestre, poder co-validar a carga 1189 
horária e créditos do estágio realizado. 1190 

§2 A carga horária e os créditos do Estágio Obrigatório serão contabilizados no semestre 1191 
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em que o estudante estiver matriculado na atividade “Estágio Curricular Obrigatório”, 1192 
mediante a aprovação na atividade. 1193 

Art. 166. A forma de avaliação e aprovação do Estágio Curricular Obrigatório será definida pelo 1194 
colegiado de curso.  1195 

Subitem II 1196 
Do Estágio Não Obrigatório 1197 

Art. 167. O estágio Não Obrigatório a ser registrado apenas como horas complementares 1198 
segue os procedimentos de registro definidos para essas componentes no sistema oficial de 1199 
registro e controle acadêmico. 1200 

Parágrafo único. O estágio Não-Obrigatório, a critério do colegiado do curso,  poderá ser 1201 
aproveitado para a componente Estágio Obrigatório, desde que cumpra os requisitos 1202 
estabelecidos nesta resolução e no Projeto Pedagógico do Curso. 1203 

Art. 168. Os Projetos Pedagógicos devem regulamentar o estágio não obrigatório, 1204 
estabelecendo condições adicionais para sua realização, respeitando a legislação vigente. 1205 

Subitem III 1206 
Da Carga Horária e Duração do Estágio 1207 

Art. 169. A Jornada de atividade de estágio será acordada entre a UFERSA, a parte Concedente 1208 
e o estagiário, devendo constar no Termo de Compromisso, bem como não ultrapassar 6 horas 1209 
diárias e 30 horas semanais. 1210 

§1 O discente poderá realizar até 2 (dois) estágios concomitantemente em modalidades 1211 
e concedentes distintas, desde que, juntos não ultrapasse 6 horas diárias e 30 horas semanais.  1212 

§2 O estágio obrigatório relativo aos cursos que alternam teoria e prática, nos períodos 1213 
em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) 1214 
horas semanais, desde que isso esteja previsto no Projeto Pedagógico do Curso. 1215 

Art. 170. A duração do estágio não obrigatório na mesma concedente poderá ser de um ano, 1216 
prorrogável por igual período, exceto quando se tratar de estagiário com necessidades 1217 
especiais. 1218 

Art. 171. É assegurado ao estagiário, recesso a ser gozado preferencialmente no período de 1219 
recesso acadêmico, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano. 1220 

Parágrafo Único. O recesso deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa 1221 
ou outra forma de contraprestação. 1222 

Item III 1223 
Do Estagiário 1224 

Art. 172. É dever do estagiário: 1225 
I. Assinar o Termo de Compromisso de Estágio – TCE; 1226 

II. Cumprir com as condições estabelecida no Termo de Compromisso de Estágio; 1227 
III. Elaborar, juntamente com Supervisor do estágio e Professor Orientador, o Plano de 1228 
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Atividades; 1229 
IV. Preencher, assinar e apresentar Relatório de Atividades do Estágio. 1230 

Art. 173. É direito do estagiário: 1231 
I. Realizar o estágio de acordo com o devido Termo de Compromisso de Estágio; 1232 

II. Receber assistência e orientação de Professor Orientador da UFERSA e de Supervisor da 1233 
Concedente de Estágio; 1234 

III. Receber da Coordenação de Curso, formulários, fichas e demais documentos a serem 1235 
utilizados no estágio obrigatório; 1236 

IV. Estar segurado contra acidentes pessoais; 1237 
V. Receber remuneração, ou outra forma de contraprestação, mais o auxílio transporte no 1238 

caso de Estágios não Obrigatórios. 1239 
VI. Termo Aditivo de Estágio, desde que não ultrapasse a carga-horária estabelecida no 1240 

Projeto Pedagógico do Curso, no caso de estágio Obrigatório, ou os 2 anos no caso de 1241 
Estágio Não Obrigatório. 1242 

VII. Declaração de Realização de Estágio emitido pela Concedente; 1243 
VIII. Termo de Rescisão de Estágio emitido pela Concedente. 1244 

Art. 174. Caso o/a discente tenha vínculo empregatício em área de conhecimento correlata ao 1245 
curso, durante a sua graduação, este poderá ser aproveitado como estágio obrigatório. 1246 

Parágrafo único. O aproveitamento se dará mediante processo junto ao colegiado de 1247 
curso que observará a pertinência quanto: correlação da área de conhecimento, carga horária 1248 
mínima e equivalência das atividades executadas com às do estágio obrigatório. 1249 

Item IV 1250 
Da avaliação do Estagiário 1251 

Art. 175. O acompanhamento e a avaliação do/a estagiário/a são responsabilidades do/a 1252 
professor/a orientador/a, sendo solicitada a participação do/a supervisor/a de campo. 1253 

§1 O/A estagiário/a deverá cumprir 100% da carga-horária de atividades práticas do 1254 
Estágio previstas no Projeto Pedagógico do Curso, com limite de até 25% de faltas nas 1255 
atividades do estágio. 1256 

§2 O/A professor/a orientador/a deve receber também, da unidade onde se realiza o 1257 
estágio, avaliações e frequência do/a estagiário/a, assinadas pelo/a supervisor/a de campo. 1258 

§3 O/A estagiário/a que faltar mais de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária do 1259 
estágio, será automaticamente reprovado/a. 1260 

§4 O/A estagiário/a deverá entregar, ao término do estágio, Relatório Acadêmico de 1261 
Estágio em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso, quando for o caso, e a cada 1262 
semestre, o Relatório de Avaliação das Atividades do Estágio.  1263 

Item V 1264 
Dos Relatórios 1265 

Art. 176. O/A estagiário/a tem a obrigação de, ao final da atividade, entregar Relatório de 1266 
Avaliação das Atividades do Estágio, em conformidade com o Artigo 7o. da Lei n. 11.788/08, ou 1267 
outra que a substitua. 1268 
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Parágrafo único. O Relatório de Avaliação das Atividades do Estágio deverá ser entregue 1269 
semestralmente à PROGRAD, com cópias para a concedente e professor/a orientador/a. 1270 

Art. 177. Para modalidade de Estágio Obrigatório, o/a estagiário/a deverá entregar o Relatório 1271 
Acadêmico de Estágio à coordenação de curso, quando for o caso, conforme previsto no 1272 
Projeto Pedagógico de Curso. 1273 

Item VI 1274 
Da Concedente 1275 

Art. 178. Cabe à Concedente do Estágio: 1276 
I. Indicar funcionário/a do seu quadro de pessoal, que tenha formação ou experiência 1277 

profissional na área de conhecimento do curso do/a estagiário/a, para orientar e 1278 
supervisionar até 10 (dez) estagiários/as simultaneamente; 1279 

II. Assinar o Termo de Compromisso de Estágio; 1280 
III. Oferecer à UFERSA subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e a 1281 

avaliação do estágio; 1282 
IV. Em razão de desligamento do/a estagiário/a, emitir Termo de Rescisão do Estágio com 1283 

indicação resumida das atividades, dos períodos e da avaliação de desempenho; 1284 
V. Observar a legislação de segurança e saúde no trabalho, como determina o Artigo 14 da 1285 

Lei n. 11.788/08, bem como contratar em favor do/a estagiário/a seguro contra 1286 
acidentes pessoais, tal como determina o Artigo 9º, inciso IV, da mesma lei; 1287 

Item VII 1288 
Da Pró-Reitoria de Graduação 1289 

Art. 179. Caberá à PROGRAD: 1290 
I. Propor convênios; 1291 

II. Emitir, quando necessário, os Termos de Compromisso de Estágios; 1292 
III. Aprovar o Termo de Compromisso de Estágio quando emitido por outra Instituição; 1293 
IV. Fazer o acompanhamento dos estágios; 1294 
V. Promover a tramitação de documentos, viabilizando agilidade no processo de 1295 

formalização dos estágios; 1296 
VI. Esclarecimento à comunidade externa e acadêmica acerca de estágios; 1297 

VII. Fazer divulgação de oportunidades de estágios; 1298 
VIII. Manter registro de todos os estágios realizados pelos/as discentes da UFERSA, para fins 1299 

de acompanhamento e controle; 1300 
IX. Receber Relatórios de Avaliação das Atividades de Estágio. 1301 

Item VIII 1302 
Das Coordenações de Cursos 1303 

Art. 180. Caberá às Coordenações dos Cursos: 1304 
I. Disponibilizar informações acerca da legislação vigente, desta Resolução e dos Projetos 1305 

Pedagógicos dos Cursos; 1306 
II. Matricular os/as discentes nos componentes curriculares de estágio; 1307 

III. Receber e encaminhar para o colegiado de curso o Relatório Acadêmico de Estágio, 1308 
quando for o caso. 1309 
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Item IX 1310 
Da Formalização de Convênios 1311 

Art. 181. Será facultada a UFERSA a formalização de convênio de concessão de estágio com 1312 
entes públicos e privados. 1313 

Art. 182. A UFERSA, observando a legislação vigente, deverá definir os critérios de natureza 1314 
legal que constarão no Termo de Convênio com as concedentes. 1315 

Item X 1316 
Dos Estágios das Licenciaturas 1317 

Art. 183. O Estágio Obrigatório das Licenciaturas tem como campo:  1318 
I. Escolas públicas ou privadas; 1319 

II. Escolas Técnicas de Educação Profissional, dependendo da especificidade do curso; 1320 
III. Instituições de Ensino Superior; 1321 
IV. Associações e organizações não governamentais. 1322 

 1323 

Parágrafo Único. O estágio Obrigatório das Licenciaturas poderá ser realizado em 1324 

espaços não-escolares, desde que previsto no Projeto Pedagógico do Curso, com a devida 1325 

aprovação pelo Colegiado do Curso. 1326 

Art. 184. O Estágio Supervisionado Obrigatório das Licenciaturas deverá atender aos preceitos 1327 
definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Formação de Professores. 1328 

Item XI 1329 
Orientações Gerais 1330 

Art. 185. Em nenhuma hipótese pode ser cobrada do/a estagiário/a qualquer taxa adicional 1331 
referente às providências administrativas para a obtenção e realização do estágio obrigatório e 1332 
não obrigatório. 1333 

Art. 186. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza. 1334 

Art. 187. Não pode, sob nenhuma hipótese, ser considerado como estágio, trabalho voluntário 1335 
de qualquer natureza. 1336 

Art. 188. Os casos omissos relativos ao estágio serão resolvidos pela Pró-Reitoria de 1337 
Graduação. 1338 

Subseção V 1339 
Do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 1340 

Art. 189. O TCC compreende a atividade que habilita o discente para sua apresentação do 1341 
trabalho final.  1342 

Art. 190. O TCC, componente integrante das matrizes curriculares dos Cursos de Graduação da 1343 
UFERSA, de caráter obrigatório conforme estabelecido no Projeto Pedagógico de cada curso, 1344 
tem por objetivo proporcionar, ao discente, experiência em ensino, pesquisa ou extensão, 1345 
visando a síntese e integração dos conhecimentos necessários ao bom desempenho 1346 
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profissional. 1347 

Art. 191. O TCC será elaborado, individualmente e sob a orientação de um docente, no âmbito 1348 
de uma das áreas de atuação de cada curso, tendo seu formato adequado às suas 1349 
especificidades. 1350 

Art. 192. O formato do TCC – caráter monográfico, relatório de estágio supervisionado, artigo 1351 
científico – será definido pelo projeto pedagógico de cada curso. 1352 

Art. 193. Para desenvolver o TCC, o discente estará condicionado ao aceite do Orientador e a 1353 
realização de matrícula pelas respectivas Coordenações dos Cursos no prazo estabelecido pelo 1354 
calendário acadêmico. 1355 

Art. 194. O TCC compreende a relação direta entre discente e o(a) professor(a) orientador(a), 1356 
e, de forma indireta, com a Coordenação e o Colegiado de Curso. 1357 

Item I 1358 
Da Orientação do TCC 1359 

Art. 195. Os orientadores terão, obrigatoriamente, qualificação mínima de especialização, 1360 
desde que possuam vínculo institucional com a UFERSA e estejam em exercício. 1361 

§1 Será permitida a coorientação, desde que haja a anuência do orientador e assinatura 1362 
de um termo de consentimento. 1363 

§2 Cada discente deverá escolher o orientador do seu trabalho de acordo com a área de 1364 
interesse da pesquisa, diretamente relacionada às áreas de atuação do curso e a 1365 
disponibilidade do(a) orientador(a). 1366 

§3 O número máximo de orientações de TCC poderá ser de até 05 (cinco) discentes por 1367 
semestre. 1368 

Item II 1369 
Das Atribuições no TCC 1370 

Art. 196. Ao Discente compete: 1371 
I. Requerer a sua matrícula nos períodos estabelecidos no calendário acadêmico. 1372 

II. Cumprir normas internas e leis vigentes relacionadas aos componentes curriculares 1373 
sobre a prática de TCC; 1374 

III. Cumprir os horários e cronogramas de atividades estabelecidos pelo Orientador. 1375 
IV. Apresentar, em sessão pública, o TCC no prazo determinado pelo calendário acadêmico; 1376 
V. Após a aprovação, responsabilizar-se em cumprir os procedimentos de normalização 1377 

em conformidade com o Sistema de Bibliotecas. 1378 
VI. Fazer o auto arquivamento do TCC na plataforma disponibilizada pelo Sistema de 1379 

Bibliotecas. 1380 
VII. Responsabilizar-se pelo uso de direitos autorais resguardados por lei a favor de 1381 

terceiros, no caso das citações, cópias ou transcrições de textos de outrem. 1382 

Art. 197. Ao Orientador compete: 1383 
I. Acompanhar e avaliar cada etapa do desenvolvimento do TCC, fazendo intervenções 1384 

sobre a forma e o conteúdo do texto; 1385 
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II. Indicar, se necessário, à Coordenação de Curso a nomeação de coorientador; 1386 
III. Encaminhar à Coordenação de Curso, o projeto de TCC elaborado pelo discente, 1387 

conforme modelo disponibilizado pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD); 1388 
IV. Organizar as bancas de avaliação dos TCC;  1389 
V. Elaborar e entregar a ATA de apresentação do TCC à Coordenação do Curso; 1390 

VI. Lançar as notas do discente no sistema oficial de registro e controle acadêmicos. 1391 

Art. 198. À Coordenação do Curso compete: 1392 
I. Formalizar, via sistema oficial de registro e controle acadêmicos, o nome do Orientador, 1393 

do Coorientador (se houver) e das bancas de avaliação dos TCC’s; 1394 
II. Manter o banco de dados atualizados dos TCC’s aprovados. 1395 

III. Encaminhar as ATAS de apresentação dos TCC’s digitalizadas à Divisão de Registro 1396 
Escolar (DRE). 1397 

IV. Homologar a indicação de substituição do orientador formalizada pelo discente e 1398 
avalizada pelos envolvidos, ou indicar um novo orientador. 1399 

Art. 199. Ao Colegiado do Curso compete:  1400 
I. Elaborar regras de supervisão da orientação do projeto de TCC; 1401 

II. Apoiar a Coordenação de Curso no desenvolvimento das atividades relativas ao TCC; 1402 
III. Avaliar se o projeto de TCC está de acordo com as áreas de atuação do curso, em caso 1403 

de discordância comunicar ao orientador para realizar os ajustes pertinentes; 1404 
IV. Avaliar a solicitação de desligamento de orientação. 1405 
V. Promover, juntamente com a Coordenação de Curso, a integração com a Pós-1406 

Graduação, empresas e organizações, de forma a levantar possíveis temas de trabalhos 1407 
e fontes de financiamento. 1408 

Item III 1409 
Da Avaliação do TCC 1410 

Art. 200. A banca de avaliação do TCC será presidida pelo orientador e composta por, no 1411 
mínimo, mais 2 (dois) membros titulares e 1 (um) suplente, indicados pelo orientador. 1412 

§1 Os membros da banca deverão ter titulação mínima de especialização. 1413 

§2 A participação de docentes/pesquisadores de outras Instituições nas bancas 1414 
avaliadoras não acarretará em ônus para UFERSA. 1415 

§3 O recurso de videoconferência poderá ser utilizado, no momento da apresentação do 1416 
TCC, quando houver participação de docentes de outras instituições ou câmpus da UFERSA.  1417 

§4 O discente deverá encaminhar a cada membro da comissão avaliadora uma cópia 1418 
impressa ou digitalizada, a cargo de decisão do membro da banca, no prazo mínimo de 10 dias 1419 
corridos anteriores à data de apresentação do TCC. 1420 

Art. 201. Será considerado reprovado o discente que não apresentar o TCC dentro do prazo 1421 
estabelecido pelo calendário acadêmico, bem como aquele que não obtiver, no ato da 1422 
apresentação, a nota mínima de 7,0 (sete).  1423 

§1 Caso o TCC não seja aprovado, a Banca poderá estabelecer um prazo para que sejam 1424 
realizadas as alterações e uma nova apresentação oral, se necessária, respeitando os prazos 1425 
estabelecidos pelo calendário acadêmico. 1426 
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§2 O discente que não cumprir com os encaminhamentos sugeridos pela Banca no prazo 1427 
estabelecido, será automaticamente reprovado. 1428 

Item IV 1429 
Dos Direitos dos Discentes no TCC 1430 

Art. 202. Além dos previstos nas normas internas da UFERSA e nas leis pertinentes, são 1431 
direitos dos discentes matriculados em componentes curriculares sobre prática de TCC: 1432 

I. Dispor de elementos necessários à execução de suas atividades, dentro das 1433 
possibilidades científicas e técnicas da Universidade; 1434 

II. Ter acesso a programação prévia das atividades a serem desenvolvidas nos 1435 
componentes curriculares relacionados ao TCC; 1436 

III. Solicitar, por iniciativa própria, a Coordenação do curso, substituição de seu orientador 1437 
até o prazo final estabelecido no Calendário Acadêmico, desde que justifique suas 1438 
razões por escrito. 1439 

Art. 203. O Orientador poderá solicitar seu afastamento da orientação, desde que os motivos 1440 
sejam devidamente fundamentados e aprovados pelo Colegiado de Curso, até o prazo final 1441 
estabelecido no Calendário Acadêmico. 1442 

Item V 1443 
Das Orientações Gerais no TCC 1444 

Art. 204. Após aprovação do TCC, o discente que não cumprir o estabelecido pelo Sistema de 1445 
Bibliotecas, no prazo estipulado, fica impossibilitado de colar grau. 1446 

Art. 205. Quando o TCC for realizado em parceria com empresas ou outras organizações, 1447 
deverá ser formado termo de compromisso próprio, definindo as atribuições, direitos e 1448 
deveres das partes envolvidas. 1449 

Art. 206. Quando o TCC resultar em patente, a propriedade desta será estabelecida conforme 1450 
regulamentação específica. 1451 

Art. 207. Qualquer documento relacionado à aprovação do TCC só tem validade se expedido 1452 
pela Coordenação do Curso ou pelo sistema oficial de registro e controles acadêmicos. 1453 

Art. 208. Os casos omissos serão discutidos e deliberados pelo Colegiado de Curso cabendo 1454 
recurso ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE).  1455 

Subseção VI 1456 
Das Atividades Complementares 1457 

Art. 209. As atividades complementares se constituem componentes enriquecedores e 1458 
implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confunda com o estágio 1459 
supervisionado. 1460 

Art. 210. As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino-1461 
aprendizagem, privilegiando a complementação da formação técnica, científica, social, 1462 
humana e cultural por meio da participação do discente em atividades de cunho comunitário, 1463 
de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional. 1464 
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Item I 1465 
Dos tipos de Atividades Complementares 1466 

Art. 211. São consideradas como atividades complementares ao currículo dos Cursos de 1467 
graduação da UFERSA as seguintes atividades: 1468 

I. Publicação de artigos científicos, capítulos de livro e de artigos de divulgação; 1469 
II. Apresentação de comunicações científicas em Congressos, Simpósio, Encontros e 1470 

Workshops; 1471 
III. Atividades de extensão, tais como Projetos de Extensão Institucionais e participação 1472 

efetiva como voluntário em projetos de inclusão social desde que orientados por 1473 
docente da UFERSA; 1474 

IV. Participação no Programa de Monitoria Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação; 1475 
V. Estágio Acadêmico na universidade ou extracurriculares desenvolvidos com base em 1476 

convênios e/ou parcerias firmados pela UFERSA; 1477 
VI. Participação como ouvinte em eventos extracurriculares diversos como seminários, 1478 

simpósios, congressos e conferências; 1479 
VII. Participação em cursos extracurriculares presencial, semipresencial ou a distância, 1480 

relacionados com a sua área de atuação, desde que reconhecidos pelo MEC; 1481 
VIII. Participação efetiva em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de Classe, 1482 

Conselhos e Conselhos internos à instituição; 1483 
IX. Matrícula e aprovação em componentes curriculares optativos do currículo acadêmico 1484 

do discente; 1485 
X. Realização de exposições de artes plásticas, publicação de livros de literatura e outras 1486 

atividades artísticas; 1487 
XI. Participação efetiva em grupos de estudos coordenados por docentes da UFERSA; 1488 

XII. Apresentação de palestras e seminários em eventos científicos e de extensão; 1489 
XIII. Atividades desenvolvidas como bolsista no âmbito da UFERSA; 1490 
XIV. Participação em comissão responsável pela realização de eleição no âmbito da UFERSA; 1491 
XV. Participação efetiva na organização de exposições e seminários de caráter acadêmico; 1492 

XVI. Outras atividades extracurriculares, desde que aprovadas pelo colegiado de curso. 1493 

Item II 1494 
Das deliberações sobre as Atividades Complementares 1495 

Art. 212. Os PPCs estipularão a carga horária referente às Atividades Complementares que 1496 
serão integralizadas nos currículos, com base nas legislações vigentes. 1497 

Art. 213. As secretarias das Coordenações de Cursos serão responsáveis pelo registro e 1498 
validação das Atividades Complementares. 1499 

Art. 214. À critério das Coordenações de Cursos, e dependendo da natureza das Atividades 1500 
Complementares, serão designados professores orientadores. 1501 

Art. 215. Nos casos omissos, as deliberações relacionadas às atividades complementares serão 1502 
realizadas pelo Colegiado de Curso. 1503 

Item III 1504 
Do Aproveitamento das Atividades Complementares 1505 

Art. 216. O aproveitamento da carga horária observará os critérios definidos em tabela 1506 
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disponibilizada pela PROGRAD. 1507 

Art. 217. Para a participação dos discentes nas Atividades Complementares, serão observados 1508 
os seguintes: 1509 

I. Serem realizadas a partir do primeiro semestre de vínculo ativo com o curso; 1510 
II. Serem compatíveis com o Projeto Pedagógico do Curso; 1511 

III. Serem compatíveis com o período cursado pelo discente ou o nível de conhecimento 1512 
requerido para a aprendizagem; 1513 

IV. Serem detentores de matrícula institucional. 1514 

§1 O Calendário Acadêmico estipulará os períodos para matrícula e para validação de 1515 
Atividades Complementares junto às coordenações de cursos. 1516 

§2 Os casos de discentes ingressos no curso através de transferência de outra IES e 1517 
mudança de curso, que já tiverem participado de Atividades Complementares, serão avaliados 1518 
pelos colegiados de cursos, que poderão computar total ou parte da carga horária atribuída 1519 
pela instituição ou curso de origem em conformidade com as disposições deste regulamento e 1520 
de suas normatizações internas. 1521 

§3 Os discentes ingressos através de edital de portador de diploma deverão desenvolver 1522 
as Atividades Complementares requeridas por seu atual curso. 1523 

TÍTULO VI 1524 
DA EXECUÇÃO CURRICULAR 1525 

Art. 218. Os cursos de graduação presenciais funcionam nos turnos integral, matutino, 1526 
vespertino ou noturno. 1527 

§1 Considera‐se curso integral quando as aulas são ofertadas inteira ou parcialmente 1528 
em mais de um turno (manhã e tarde, manhã e noite, ou tarde e noite) exigindo a 1529 
disponibilidade do aluno por mais de 6 horas diárias durante a maior parte da semana. 1530 

§2 Não se aplica a noção de turnos aos cursos oferecidos na modalidade à distância. 1531 

Art. 219. O ano letivo regular tem, independentemente do ano civil, no mínimo, 200 1532 
(duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, 1533 
quando houver, podendo ser dividido em dois períodos letivos de 100 (cem) dias cada um. 1534 

§1 Entre os períodos letivos, poderão ser desenvolvidas atividades curriculares, em 1535 
regime intensivo, na forma de período letivo complementar. 1536 

§2 Outras formas de organização do ano letivo poderão ser adotadas, desde que o 1537 
projeto pedagógico do curso assim o recomende. 1538 

Art. 220. O processo de integralização curricular dos cursos da UFERSA contemplará formas e 1539 
procedimentos que permitam atender às especificidades de discentes com necessidades 1540 
educativas especiais e daqueles que apresentem extraordinário desempenho acadêmico. 1541 
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CAPÍTULO I 1542 
DOS PERÍODOS LETIVOS 1543 

Art. 221. Os períodos letivos são definidos no Calendário Acadêmico e aprovados pelo 1544 
CONSEPE, incluindo as datas e prazos que regem o funcionamento acadêmico dos cursos de 1545 
graduação. 1546 

Parágrafo único. A proposição ao CONSEPE dos eventos e prazos relativos à graduação 1547 
para inserção no Calendário Acadêmico é feita pela PROGRAD, com antecedência mínima de 6 1548 
(seis) meses. 1549 

CAPÍTULO II 1550 
DO PERÍODO LETIVO COMPLEMENTAR 1551 

Art. 222. O período letivo complementar ocorre entre dois períodos letivos regulares 1552 
consecutivos, conforme definido no calendário acadêmico da graduação. 1553 

I. Normalizar o fluxo de integralização curricular do discente 1554 
II. Complementar a programação da oferta de períodos letivos regulares anteriores; 1555 

III. Reduzir a demanda discente para oferta de componentes curriculares com elevado 1556 
índice de retenção;  1557 

IV. Ofertar componentes curriculares que não foram oferecidas em período regular; 1558 
V. Atender aos casos especiais aprovados pelo CONSEPE. 1559 

Parágrafo único. A oferta de componentes curriculares em período letivo complementar 1560 
será regulamentado pela legislação vigente. 1561 

CAPÍTULO III 1562 
DO HORÁRIO DE AULAS 1563 

Art. 223. Uma aula na UFERSA será ministrada com duração de 55 (cinquenta e cinco) minutos 1564 
de atividades para os discentes, sendo que cada unidade de crédito corresponde a 15 (quinze) 1565 
horas de trabalho efetivo. 1566 

Art. 224. As aulas presenciais semanais da UFERSA são ministradas: 1567 
I. Em dias letivos, de segunda-feira a sábado; 1568 

II. Em três turnos diários: matutino, vespertino e noturno; 1569 
III. Em horários de acordo com a programação apresentada no anexo I deste Regulamento. 1570 

Art. 225. A carga horária total nos componentes curriculares será ministrada ao longo de no 1571 
mínimo 17 (dezessete) semanas de aulas distribuídas em no mínimo 100 (cem) dias letivos de 1572 
trabalho acadêmico efetivo, por semestre. 1573 

§1 A reposição de aulas não ministradas deverá ocorrer no período letivo de que trata o 1574 
caput deste artigo. 1575 

§2 A reposição de avaliações deverá ocorrer dentro do semestre letivo, devendo o 1576 
discente e o docente acordar horário e data, sem prejuízo aos componentes curriculares do 1577 
tipo disciplinas, módulos ou blocos assumidos pelo discente.  1578 

§3 Para aplicação de exames finais será acrescido um período ao final do semestre letivo 1579 
regular, definido no calendário acadêmico, onde serão respeitados os mesmos horários dos 1580 
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componentes curriculares. 1581 

CAPÍTULO IV 1582 
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS  1583 

Art. 226. Os componentes curriculares do tipo disciplina, módulo ou bloco realizados por 1584 
discentes em instituições de ensino superior, nacionais ou estrangeiras, em cursos de 1585 
graduação, podem ser aproveitados pela UFERSA. 1586 

§1 O aproveitamento de que trata o caput deste artigo aplica-se aos discentes que 1587 
ingressaram mediante processo seletivo institucional, transferência de outra IES ou portador 1588 
de diploma. 1589 

§2 O aproveitamento de que trata o presente artigo somente pode ocorrer para estudos 1590 
realizados em outra IES antes do período letivo de ingresso do discente no curso atual na 1591 
UFERSA, salvo em situações de mobilidade acadêmica. 1592 

§3 Os cursos nacionais de graduação a que se refere o caput deste artigo devem ser 1593 
legalmente reconhecidos ou autorizados pelo MEC para que se proceda o aproveitamento. 1594 

§4 A solicitação de aproveitamento de estudos obedece aos prazos definidos no 1595 
Calendário Universitário. 1596 

Art. 227. Conceder-se-á o aproveitamento de componentes curriculares do tipo disciplinas, 1597 
módulos ou blocos cursados com aprovação em outra instituição mediante comprovação de 1598 
no mínimo 75% de equivalência de carga horária e conteúdo programático requeridos nos 1599 
cursos da UFERSA. 1600 

§1 É permitida a combinação de mais de um componente curricular do tipo disciplina, 1601 
módulo ou bloco cursado com aprovação na instituição de origem, ou de partes deles, para 1602 
atender as condições de aproveitamento de estudos. 1603 

§2 Nos casos mencionados no Parágrafo 1º, a nota a ser registrada será a média 1604 
aritmética das notas obtidas nos componentes curriculares utilizados. 1605 

§3 Fica facultado ao professor solicitar complementação com tópico(s) que julgue 1606 
necessário(s). 1607 

Art. 228. A solicitação de aproveitamento de estudos será protocolada na Secretaria das 1608 
Coordenações conforme data estipulada no calendário acadêmico e encaminhada à 1609 
Coordenação do Curso, onde o discente está vinculado, acompanhada da seguinte 1610 
documentação:  1611 

I. Histórico Escolar autenticado pela instituição de origem, que especifique a 1612 
denominação do componente curricular, respectiva carga horária total, nota e 1613 
frequência obtida, distribuídas nos períodos letivos em que foram cumpridas; 1614 

II. Programa(s) do(s) componente(s) curricular(es) cursado(s) na Instituição de Ensino 1615 
Superior de origem; 1616 

III. Comprovante de reconhecimento ou autorização de funcionamento do curso de 1617 
origem. 1618 

§1 Os documentos oriundos de instituição de ensino superior estrangeiras deverão estar 1619 
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acompanhados das respectivas traduções oficiais em língua portuguesa, exceto as línguas 1620 
francas (espanhol, inglês e francês) conforme legislação vigente. 1621 

§2 Os pedidos de aproveitamento para os componentes curriculares em que o discente 1622 
estiver matriculado deverão ser protocolados nos primeiros cinco dias do semestre letivo. 1623 

§3 Será indeferido o processo cuja documentação esteja incompleta. 1624 

Art. 229. Recebido o pedido de aproveitamento, a Coordenação do Curso comunicará os 1625 
respectivos professores para que, em prazo máximo de sete dias úteis a partir da 1626 
comunicação, deem os pareceres aos pedidos de aproveitamento. 1627 

§1 Recebido dos professores o parecer conclusivo com nota, pela Coordenação do 1628 
Curso, esta enviará os resultados à Divisão de Registro Escolar – DRE, em prazo não superior a 1629 
dois dias úteis, para que dê os encaminhamentos necessários. 1630 

§2 No caso dos campi fora da sede que não possuam DRE, a Coordenação do Curso 1631 
encaminhará o(s) processo(s) para a Secretaria Acadêmica. 1632 

Seção I 1633 
Do Extraordinário Aproveitamento de Estudos 1634 

Art. 230. O extraordinário aproveitamento de estudos se destina ao discente regularmente 1635 
matriculado no curso de graduação que, verificado seu notório saber, poderá ter aproveitado 1636 
componente curricular objeto de avaliação. 1637 

§1 O extraordinário aproveitamento de estudos não pode ser superior a 5% da carga 1638 
horária total do curso de graduação. 1639 

§2 As atividades acadêmicas de Estágio Curricular Supervisionado e Trabalho de 1640 
Conclusão de Curso não são passíveis de extraordinário aproveitamento de estudos. 1641 

§3 Os discentes que já se matricularam no componente curricular e não obtiveram êxito 1642 
não poderão solicitar o aproveitamento. 1643 

§4 Para fins de análise do extraordinário aproveitamento de estudos o discente deverá 1644 
apresentar documentação comprobatória. 1645 

Art. 231. Em prazo de até 10 (dez) dias úteis a partir do início do semestre letivo, o discente 1646 
deverá encaminhar seu pleito devidamente instruído ao Colegiado de curso que avaliará a sua 1647 
adequação a partir da análise de requerimento com devida justificativa. 1648 

Art. 232. O processo de avaliação do extraordinário aproveitamento de estudos será aplicado 1649 
por banca examinadora especial indicada pelo Colegiado de curso e dar-se-á mediante 1650 
avaliação baseada no programa geral do componente curricular, cuja nota mínima deverá ser 1651 
7,0 (sete). 1652 

Parágrafo único. O discente que não atingir a nota mínima não poderá solicitar novo 1653 
aproveitamento. 1654 

Art. 233. O Colegiado de curso constituirá, em prazo de até 10 (dez) dias úteis, banca 1655 
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examinadora, composta por três professores da área de conhecimento dos componentes 1656 
curriculares objeto da solicitação. 1657 

Parágrafo único. Do resultado final da avaliação, poderá ser impetrado recurso ao 1658 
Colegiado de curso, em prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado. 1659 

CAPÍTULO V 1660 
DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DA ASSIDUIDADE 1661 

Art. 234. A aprovação em um componente curricular está condicionada ao rendimento 1662 
acadêmico do discente, identificado por meio da avaliação da aprendizagem e da assiduidade. 1663 

§1 A aprovação implica a contabilização de sua carga horária e consequente 1664 
integralização como componente curricular. 1665 

§2 A aprovação também pode se dar mediante extraordinário aproveitamento de 1666 
componente curricular, em conformidade com o Art. 230. 1667 

Art. 235. Para fins de entendimento ao disposto neste regulamento, entende-se por: 1668 
I. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: o conjunto de procedimentos teórico e/ou práticos 1669 

que subsidia o processo educativo com vistas a analisar se os objetivos propostos no 1670 
programa do componente curricular foram atingidos satisfatoriamente na forma de 1671 
conhecimentos, habilidades e competências; 1672 

II. TIPO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: o processo diagnóstico, formativo ou 1673 
somativo da aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas pelo 1674 
discente, mediado pelo professor, expresso em seu rendimento acadêmico; 1675 

III. RENDIMENTO ACADÊMICO: o resultado de avaliações de aprendizagem que o 1676 
discente é submetido ao longo do período letivo em cada componente curricular; 1677 

IV. ASSIDUIDADE DO DISCENTE: a frequência às aulas teóricas e práticas e às demais 1678 
atividades presenciais previstas na programação de cada componente curricular; e 1679 

V. UNIDADE: a subdivisão da carga horária constante em cada programa geral do 1680 
componente curricular. 1681 

Parágrafo único. Os componentes curriculares serão compostos de 3 (três) unidades, 1682 
podendo o professor aplicar o número de procedimentos avaliativos que considerar necessário 1683 
para compor a nota da avaliação de aprendizagem de cada unidade. 1684 

Art. 236. A avaliação da aprendizagem em qualquer componente curricular será feita através 1685 
do acompanhamento do desempenho do discente por meio de procedimentos avaliativos. 1686 

§1 São considerados procedimentos avaliativos: relatórios, elaboração ou execução de 1687 
projetos, trabalhos práticos, arguições, provas escritas ou orais, exercícios, seminários, 1688 
pesquisas, ou outros procedimentos definidos no programa geral e no plano de ensino do 1689 
componente curricular. 1690 

§2 Os registros do rendimento acadêmico serão realizados individualmente, 1691 
independentes do número de procedimentos avaliativos utilizados em cada unidade constante 1692 
no programa geral do componente curricular. 1693 

 1694 

Art. 237. O rendimento acadêmico de cada unidade é calculado a partir dos resultados obtidos 1695 
nos procedimentos avaliativos realizados. 1696 

Art. 238. O rendimento acadêmico nos componentes curriculares deve ser expresso em 1697 
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valores numéricos de 0,0 (zero) a 10 (dez), variando até a primeira casa decimal, após o 1698 
arredondamento da segunda casa decimal. 1699 

Art. 239. Os tipos de procedimentos avaliativos deverão estar explícitos no Programa Geral do 1700 
Componente Curricular de acordo com sua especificidade. 1701 

Parágrafo Único. Os tipos de procedimentos avaliativos devem ser divulgados de forma 1702 
transparente pelo professor no início de cada semestre letivo. 1703 

Art. 240. O(s) professor(es), responsável(eis) pelo componente curricular, deve disponibilizar 1704 
os resultados obtidos em cada procedimento avaliativo junto aos discentes, esclarecendo as 1705 
dúvidas relativas aos conhecimentos, aos objetivos e aos conteúdos avaliados. 1706 

§1 Será obrigatória a publicação dos resultados finais de cada unidade no Sistema de 1707 
Gestão Acadêmica, pelo professor, no máximo 10 (dez) dias úteis após a realização do último 1708 
procedimento avaliativo da unidade, ressalvados os limites de datas do Calendário Acadêmico. 1709 

§2 No ato da divulgação do rendimento acadêmico de uma unidade o professor já deve 1710 
ter registrado no Sistema de Gestão Acadêmica as faltas do discente até aquela data. 1711 

§3 O professor deve promover a devolução ao discente dos instrumentos avaliativos 1712 
depois de finalizados os recursos possíveis, e eliminar os instrumentos não devolvidos após 1 1713 
(um) ano de registro das notas. 1714 

§4 Após o recebimento do instrumento avaliativo o discente não terá mais direito a 1715 
revisão de notas. 1716 

 1717 
Art. 241. O discente poderá requerer revisão do resultado obtido nos instrumentos avaliativos 1718 
escritos. 1719 

§1 O requerimento deverá conter os motivos que justifiquem o pedido de revisão, 1720 
explicitando os itens e aspectos que devem ser revistos. 1721 

§2 O requerimento será encaminhado à Unidade Acadêmica do componente curricular, 1722 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação dos 1723 
resultados do respectivo rendimento, quando o Calendário Acadêmico couber. 1724 

§3 Uma vez protocolado na Unidade Acadêmica, o pedido será encaminhado para o 1725 
professor que deverá emitir parecer sobre o pleito do(a) discente em até 3 (três) dias úteis 1726 
após seu recebimento, pelo professor, quando o Calendário Acadêmico couber. 1727 

§4 O parecer do professor deverá ser encaminhado a uma banca examinadora formada 1728 
por 3 (três) professores da área ou áreas afins, indicados pela chefia da Unidade Acadêmica, 1729 
no prazo de até 3 (três) dias úteis, após a entrega do parecer do professor sendo vedada a 1730 
participação do discente e do professor que corrigiu a avaliação em questão. 1731 

§5 A banca terá o prazo máximo de 3 (três) dias úteis para emitir parecer final sobre o 1732 
requerimento de revisão de avaliação e enviar à Secretaria da Unidade Acadêmica. 1733 

§6 O resultado da revisão do instrumento avaliativo deve ser encaminhado a Unidade 1734 
Acadêmica que o requerimento foi protocolado, sendo o professor e o discente comunicados 1735 
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do resultado no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o parecer da banca. 1736 

§7 Uma vez cumpridos os prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores e não sendo 1737 
possível alterar a nota do discente dentro do período de consolidação de turmas, as possíveis 1738 
alterações de nota serão realizadas até o início do próximo semestre letivo. 1739 

Art. 242. Será considerado aprovado no componente curricular, o discente que obtiver média 1740 
parcial igual ou superior a 7,0 (sete), desde que compareça a no mínimo 75% (setenta e cinco 1741 
por cento) das atividades ministradas em cada componente curricular. 1742 

Art. 243. O discente estará reprovado no componente curricular quando não obtiver a 1743 
frequência mínima exigida no Art. 242 e/ou obtiver uma média parcial menor que 3,5 (três e 1744 
meio). 1745 

Art. 244. A média parcial (MP) será calculada pela média aritmética simples dos rendimentos 1746 
acadêmicos obtidos em cada unidade: 1747 

MP = (A1 + A2 + A3) / 3 1748 

 Sendo: 1749 
 A1 = nota obtida na 1ª unidade; 1750 

A2 = nota obtida na 2ª unidade; e 1751 
A3 = nota obtida na 3ª unidade. 1752 
 1753 

Art. 245. Ao discente que apresentar MP maior ou igual que 3,5 (três e meio) e menor que 7,0 1754 
(sete) é assegurada a realização de uma Avaliação Final, desde que atenda a assiduidade 1755 
constante no Art. 242. 1756 

§1 O discente que não realizar a Avaliação Final será atribuído nota 0,0 (zero) e será 1757 
considerado reprovado com rendimento acadêmico final obtido a partir do cálculo definido no 1758 
Art. 247. 1759 

§2 O prazo para realização da Avaliação Final é de, no mínimo, 2 (dois) dias úteis, 1760 
contados a partir da divulgação da média parcial e do registro de frequência do discente no 1761 
Sistema Geral de Registro Acadêmico.  1762 

Art. 246. Será considerado aprovado, por Avaliação Final, o discente que obtiver Média Final 1763 
igual ou superior a 5,0 (cinco), desde que atenda aos requisitos de assiduidade constante no 1764 
Art. 242. 1765 

Art. 247. A média final (MF) será calculada pela média aritmética ponderada da média parcial 1766 
(MP) e da Avaliação Final (AF): 1767 
    MF = (MP x 6 + AF x 4) / 10 1768 

 Sendo: 1769 
  MF: Média Final;  1770 
  MP: Média Parcial; e 1771 
  AF: Avaliação Final. 1772 
 1773 

Art. 248. O discente que não comparecer a um ou mais procedimento avaliativo terá direito a 1774 
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apenas uma avaliação de reposição por componente curricular. 1775 

§1 O prazo para a realização da reposição é de, no mínimo, 3 (três) dias úteis, após a 1776 
realização da 3ª avaliação; 1777 

§2 Para realizar a avaliação de reposição o discente deverá requerer, no Sistema Geral 1778 
de Registro Acadêmico , a solicitação de reposição, com justificativa, em até 2 (dois) dias antes 1779 
da realização da reposição. 1780 

§3 Ao discente que não realizar a reposição será atribuída nota 0,0 (zero). 1781 

Art. 249. Não existe abono de faltas, ressalvados os casos previstos em lei. 1782 

Art. 250. Os casos omissos relativos a avaliação da aprendizagem serão apreciados e decididos 1783 
pelo CONSEPE. 1784 

CAPÍTULO VI 1785 
DO REGIME DE EXERCÍCIO DOMICILIAR 1786 

Art. 251. O regime de exercício domiciliar, como compensação da ausência às aulas, poderá 1787 
ser requerido pelo discente regularmente matriculado no período letivo em curso e que se 1788 
encontre, na forma da lei, nas seguintes condições: 1789 

I. Portadores de afecções congênitas, doenças infecto-contagiosas, traumatismo ou 1790 
outras condições mórbidas, que impossibilitem sua frequência às atividades didáticas, 1791 
mas que tenham condições intelectuais e emocionais para o prosseguimento da 1792 
atividade acadêmica; 1793 

II. Aluna em estado de gravidez a partir do 8º (oitavo) mês de gestação; 1794 
III. Aluna adotante, por 90 (noventa) dias a contar da adoção, comprovada por decisão 1795 

judicial; 1796 
IV. Aluno que necessite prestar assistência a ascendentes, descendentes, cônjuges ou 1797 

companheiros, que requeiram tratamento especializado ou que se encontre em estado 1798 
terminal.  1799 

Art. 252. O requerimento do regime de exercício domiciliar será protocolado na Secretaria das 1800 
Coordenações de Curso, e encaminhado ao coordenador do curso, ao qual o discente está 1801 
vinculado, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 1802 

I. Horário acadêmico individual; 1803 
II. Documento médico original e sem rasuras, estabelecendo o prazo de afastamento, 1804 

número do CRM e carimbo e assinatura do médico nos casos dos incisos I e II do artigo 1805 
anterior; 1806 

III. Documentação comprobatória quando alegados os das hipóteses dos incisos III e IV do 1807 
artigo anterior. 1808 

§1 O requerimento de inclusão no regime de exercícios domiciliares deverá ser 1809 
encaminhado, pelo aluno ou por procurador legalmente constituído, no prazo de até 5 (cinco) 1810 
dias contados a partir da data de início do documento comprobatório. 1811 

§2 O documento médico somente será aceito para afastamento, de no mínimo 10 dias e 1812 
no máximo, a um período que não ultrapasse o semestre letivo. 1813 

§3 No caso de licença maternidade que compreenda mais de um semestre letivo, a 1814 
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discente deverá solicitar a continuidade do atendimento domiciliar para o período 1815 
complementar do afastamento até o quinto dia letivo do semestre em questão. 1816 

§4 O Coordenador do curso notificará aos professores dos componentes curriculares a 1817 
situação do aluno em regime de exercício domiciliar para que, em prazo máximo de três dias 1818 
úteis a partir da comunicação, apresente um programa especial de estudos a ser cumprido 1819 
pelo discente, compatível com o estado do mesmo. 1820 

Art. 253. O programa especial de estudos deverá abranger os conteúdos ministrados em sala 1821 
de aula durante o período de regime de exercícios domiciliares. 1822 

§1 O programa especial de estudos deverá especificar: 1823 
a) Os conteúdos a serem estudados, 1824 
b) A metodologia a ser utilizada, 1825 
c) As tarefas a serem cumpridas, 1826 
d) Os critérios de exigência do cumprimento dessas tarefas, 1827 
e) Prazo de execução, 1828 
f)   Tipo de avaliação 1829 

§2 O programa especial de estudos elaborado pelo professor será entregue ao discente 1830 
ou seu representante legal para execução das atividades programadas. 1831 

Art. 254. As avaliações para o regime de exercícios domiciliares não poderão ser realizadas no 1832 
semestre letivo subsequente, com exceção das gestantes. 1833 

Art. 255. Os exercícios domiciliares não se aplicam aos componentes curriculares que 1834 
impliquem exposição do requerente a situações insalubres, como também aos de caráter 1835 
experimental ou de atuação prática.  1836 

Art. 256. Na impossibilidade de aplicar ao aluno o regime de exercício domiciliar na forma 1837 
prevista no artigo anterior, ser-lhe-á assegurado o direito de exclusão da matrícula em 1838 
componentes curriculares, em qualquer época do período letivo. 1839 

CAPÍTULO VII 1840 
DA MENSURAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO ACUMULADO  1841 

Art. 257. São calculados os seguintes índices numéricos para avaliação do rendimento 1842 
acadêmico acumulado do discente: 1843 

I. Média de Conclusão (MC); 1844 
II. Índice de Rendimento Acadêmico (IRA); 1845 

III. Índice de Eficiência em Carga Horária (IECH); 1846 
IV. Índice de Eficiência em Períodos Letivos (IEPL); 1847 
V. Índice de Eficiência Acadêmica (IEA). 1848 

 1849 
Parágrafo único. O projeto pedagógico do curso pode prever o cálculo de outros índices. 1850 

Art. 258. A Média de Conclusão (MC) é a média ponderada do rendimento acadêmico final 1851 
obtido pelo discente nos componentes curriculares em que obteve êxito ao longo do curso, 1852 
conforme procedimento de cálculo definido no Anexo II deste Regulamento. 1853 

Art. 259. O Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) é a média do rendimento acadêmico final 1854 
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obtido pelo aluno nos componentes curriculares que concluiu, ponderadas pela carga horária 1855 
discente dos componentes, conforme procedimento de cálculo definido no Anexo II deste 1856 
Regulamento. 1857 

Art. 260. O Índice de Eficiência em Carga Horária (IECH) é o percentual da carga horária 1858 
utilizada pelo discente que se converteu em aprovação, conforme procedimento de cálculo 1859 
definido no Anexo II do presente Regulamento. 1860 

Art. 261. O Índice de Eficiência em Períodos Letivos (IEPL) é a divisão da carga horária 1861 
acumulada pela carga horária esperada, conforme procedimento de cálculo definido no Anexo 1862 
II do presente Regulamento. 1863 

Art. 262. O Índice de Eficiência Acadêmica (IEA) é o produto da MC pelo IECH e pelo IEPL, 1864 
conforme procedimento de cálculo definido no Anexo II do presente Regulamento. 1865 

CAPÍTULO VIII 1866 
DA ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 1867 

Art. 263. Os cursos de graduação podem adotar programas de orientação acadêmica com 1868 
objetivo de contribuir para a integração dos discentes à vida universitária, orientando-os 1869 
quanto às atividades acadêmicas. 1870 

Art. 264. As atividades de orientação acadêmica permanente são executadas pelos 1871 
professores orientadores acadêmicos, mediante indicação dos colegiados de cursos, ouvidos 1872 
os departamentos ou centros acadêmicos envolvidos. 1873 

Parágrafo único. A designação e comprovação de atuação do orientador acadêmico são 1874 
feitas no sistema oficial de registro e controle acadêmico.  1875 

Art. 265. O Colegiado de curso deve definir a relação quantitativa entre número de discentes 1876 
por orientador compatível com as características do curso e disponibilidade docente, 1877 
guardada, sempre que possível, a proporção mínima de 20 (vinte) e máxima de 60 (sessenta) 1878 
discentes para cada professor. 1879 

Art. 266. São atribuições do orientador acadêmico: 1880 
I. Colaborar com a coordenação e o NDE do curso na apresentação aos discentes do 1881 

projeto pedagógico do curso de graduação e da estrutura universitária; 1882 
II. Acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos discentes sob sua orientação; 1883 

III. Planejar, junto aos discentes, considerando a programação acadêmica do curso, um 1884 
fluxo curricular compatível com seus interesses e possibilidades de desempenho 1885 
acadêmico; 1886 

IV. Orientar a tomada de decisões relativas à matrícula, trancamento e outros atos de 1887 
interesse acadêmico, resguardado o período de férias do professor; e 1888 

Parágrafo único. A orientação acadêmica dos discentes com necessidades educacionais 1889 
especiais deve ser feita com o apoio e de acordo com as recomendações da Coordenação 1890 
Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Inclusão Social (CAADIS) da UFERSA. 1891 

Art. 267. As atividades dos orientadores acadêmicos são acompanhadas pelo Colegiado de 1892 
curso. 1893 
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Art. 268. Preferencialmente, o orientador acadêmico deve acompanhar o mesmo grupo de 1894 
discentes do ingresso à conclusão do curso. 1895 

CAPÍTULO IX 1896 
DA HABILITAÇÃO E DA ÊNFASE  1897 

Art. 269. Habilitação é uma especificação de conteúdo associada a um determinado curso de 1898 
graduação, destinada a fornecer ao egresso uma qualificação diferenciada, dentro do campo 1899 
de atuação do respectivo curso. 1900 

§1 Uma habilitação é composta de um conjunto de componentes curriculares 1901 
obrigatórios e optativos, sendo obrigatório seu registro no histórico escolar e diploma do 1902 
discente. 1903 

§2 Só podem ser criadas habilitações nos cursos cujas diretrizes curriculares nacionais 1904 
prevejam a possibilidade de existência dessas habilitações. 1905 

Art. 270. Ênfase é uma especificação de conteúdo associada a um determinado curso de 1906 
graduação, destinada a aprofundar a formação do egresso em uma subárea específica do 1907 
conhecimento. 1908 

Parágrafo único. Uma ênfase é composta de um conjunto de componentes curriculares 1909 
obrigatórios ou optativos, sendo vedado seu registro no diploma do discente. 1910 

Art. 271. Não há limite para a quantidade de ênfases associadas a um curso de graduação, 1911 
desde que o curso não possua habilitações ativas.  1912 

Art. 272. Cada curso pode ser oferecido em mais de um turno e/ou mais de uma habilitação 1913 
ou ênfase, sendo que cada combinação de turno e habilitação ou ênfase constitui uma matriz 1914 
curricular distinta. 1915 

Seção I 1916 
Da Apostila de Habilitação 1917 

Art. 273. Apostila de habilitação é o ato de registro de conclusão de habilitação pelo discente 1918 
que, após colação de grau em um curso, se vinculou por um novo programa a outra habilitação 1919 
associada ao mesmo curso e integralizou essa habilitação. 1920 

Parágrafo único. A apostila ocorre no verso do diploma relativo ao título concedido pela 1921 
conclusão do curso. 1922 

Seção II 1923 
Da Certificação de Ênfase 1924 

Art. 274. Certificação de ênfase é o ato de registro de conclusão de ênfase pelo discente que, 1925 
após colação de grau em um curso, se vinculou por um novo programa a outra ênfase 1926 
associada ao mesmo curso e integralizou essa ênfase. 1927 

Parágrafo único. A comprovação da integralização da ênfase se dá pela emissão de 1928 
certificado. 1929 
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Seção III 1930 
Da Mudança de Habilitação e de Ênfase 1931 

Art. 275. A mudança de habilitação dentro de um mesmo curso implica a desvinculação da 1932 
habilitação em que se encontra e a sua vinculação à nova habilitação, mantendo-se a mesma 1933 
matrícula e período letivo de ingresso do vínculo anterior. 1934 

Parágrafo único. Situações de compulsoriedade da mudança de habilitação podem ser 1935 
previstas nos projetos pedagógicos dos cursos. 1936 

Art. 276. A mudança referida no Art. 275 deve ser solicitada de forma justificada pelo discente 1937 
junto à coordenação do curso, ficando sua aprovação condicionada a parecer favorável do 1938 
colegiado do curso. 1939 

Parágrafo único. Em caso de deferimento, os registros relativos à mudança de 1940 
habilitação são de competência da PROGRAD. 1941 

Art. 277. A mudança de ênfase dentro de um curso implica a desvinculação do discente da 1942 
estrutura curricular de origem e sua vinculação à estrutura curricular que corresponde à nova 1943 
ênfase, mantendo-se a mesma matrícula e período letivo de ingresso anterior. 1944 

Parágrafo único. Situações de compulsoriedade da mudança de ênfase podem ser 1945 
previstas nos projetos pedagógicos dos cursos. 1946 

Art. 278. A mudança referida no Art. 277 é concedida pela coordenação do curso de acordo 1947 
com os critérios estabelecidos no projeto pedagógico. 1948 

Parágrafo único. Os projetos pedagógicos dos cursos podem estabelecer vagas 1949 
específicas e processos seletivos internos para mudança de ênfase. 1950 

Art. 279. Em caso de deferimento pela coordenação do curso, os registros relativos à mudança 1951 
de ênfase são de competência da PROGRAD. 1952 

Parágrafo único. Para os cursos de primeiro ciclo, a competência relativa à 1953 
operacionalização das mudanças de ênfase pode ser delegada pela PROGRAD à coordenação 1954 
do curso. 1955 

CAPÍTULO X 1956 
DA MUDANÇA DE ESTRUTURA CURRICULAR 1957 

Art. 280. A mudança de estrutura curricular consiste na desvinculação do discente de uma 1958 
estrutura curricular de origem e sua vinculação a outra que corresponda à proposta curricular 1959 
mais recente do seu programa. 1960 

Parágrafo único. O CONSEPE pode permitir a mudança para estrutura curricular mais 1961 
antiga. 1962 

Art. 281. A mudança de estrutura curricular só é concedida mediante parecer favorável do 1963 
colegiado do curso, após solicitação formal do interessado. 1964 

Parágrafo único. Situações de compulsoriedade da mudança de estrutura curricular 1965 
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podem ser previstas nos projetos pedagógicos dos cursos. 1966 

Art. 282. Os registros da mudança de estrutura curricular são de competência da Divisão de 1967 
Registro Escolar - DRE ou do órgão equivalente, no caso dos campi fora da sede. 1968 

CAPÍTULO XI 1969 
DA TURMA ESPECIAL 1970 

Art. 283. A turma especial permite que um discente solicite a abertura de uma turma de um 1971 
componente curricular que, de outra forma, ele não teria condições de cursar. 1972 

§1 A unidade de vinculação deve dar preferência, sempre que possível, ao atendimento 1973 
do pleito por meio da abertura de turma regular, ao invés de turma especial. 1974 

§2 A abertura de turma especial é restrita aos períodos letivos regulares, não se 1975 
aplicando aos períodos letivos complementares. 1976 

Art. 284. A abertura de turma especial só pode ser solicitada quando atendidos todos os 1977 
seguintes requisitos: 1978 

I. O solicitante é discente regular de graduação; 1979 
II. O discente já cumpriu pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da 1980 

sua estrutura curricular; 1981 
III. A solicitação de abertura de turma especial diz respeito a, no máximo, 2 (dois) 1982 

componentes curriculares por período letivo;  1983 
IV. O número total de componentes curriculares cursados em turma especial não poderá 1984 

ser superior a (quatro) ao longo do curso; 1985 
V. O componente curricular é obrigatório na estrutura curricular do discente; 1986 

VI. O componente curricular, ou qualquer componente equivalente no qual o discente 1987 
possa se matricular, não está sendo oferecido no período corrente ou está sendo 1988 
oferecido em choque de horário com outro componente curricular obrigatório que 1989 
integra o plano de matrícula do discente; 1990 

VII.O discente ter, no máximo, duas reprovações por média e nenhuma por falta no 1991 
componente curricular ou em algum dos seus equivalentes; e 1992 

VIII. O componente curricular envolve procedimentos de ensino-aprendizagem compatíveis 1993 
com a turma especial. 1994 

Parágrafo único. O discente com necessidade educacional especial devidamente 1995 
registrada no sistema oficial de registro e controle acadêmico é dispensado do cumprimento 1996 
das exigências constantes dos incisos IV e VIII do caput deste artigo. 1997 

Art. 285. A análise do pedido de abertura de turma especial é feita pelo colegiado do curso e 1998 
deliberada pelo Departamento ou Unidade Acadêmica responsável pelo componente 1999 
curricular, que levará em conta a possibilidade e conveniência do oferecimento, de acordo 2000 
com o planejamento da unidade. 2001 

Parágrafo único. Só pode ser aberta uma única turma especial do mesmo componente 2002 
curricular, ou de qualquer um dos seus equivalentes, por período letivo. 2003 

Art. 286. A quantidade de vagas em uma turma especial é de, no máximo, 4 (quatro) 2004 
discentes, se ultrapassada essa quantidade, caso o pedido seja deferido, deve ser criada turma 2005 
regular em horário compatível com os planos de matrícula dos requerentes. 2006 
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Parágrafo único. Na impossibilidade de formação de turma regular, caberá à unidade de 2007 
vinculação priorizar a matrícula na turma especial dos requerentes com possibilidade de 2008 
conclusão no período corrente. 2009 

Art. 287. Indeferida a solicitação de abertura da turma especial, mediante decisão 2010 
fundamentada, deverá ser dada ciência aos discentes das razões do indeferimento. 2011 

Art. 288. A solicitação de turma especial deverá ocorrer concomitante ao primeiro período da 2012 
matrícula, definido em Calendário Acadêmico. 2013 

CAPÍTULO XII 2014 
DA OFERTA DE TURMA DE PERÍODO COMPLEMENTAR  2015 

Art. 289. Entender-se-á por Turmas de Período Letivo Complementar aquelas ofertadas, em 2016 
regime intensivo, entre dois períodos letivos regulares consecutivos, conforme definido no 2017 
Calendário acadêmico da graduação. 2018 

Art. 290. A oferta de Turmas de Período Letivo complementar ocorrerá de acordo com a 2019 
finalidade:  2020 

I.  Normatizar o fluxo de integralização curricular do discente. 2021 
II.  Complementar a programação da oferta de períodos letivos regulares anteriores; 2022 
III.  Reduzir a demanda discente para oferta de componentes curriculares com elevado 2023 
índice de retenção;  2024 
IV.  Ofertar componentes curriculares que não foram oferecidas em período regular; 2025 
V.  Atender aos casos especiais aprovados pelo CONSEPE. 2026 

 2027 
Parágrafo único. As Turmas de Período Letivo Complementar não serão oferecidas com 2028 

a finalidade de abreviar a graduação aquém do tempo mínimo regulamentar. 2029 

Seção I 2030 
Da Temporalidade das Turmas de Período Complementar 2031 

Art. 291. Os componentes curriculares terão duração mínima de uma (01) semana para cada 2032 
crédito, ou seja, 15 (quinze) horas de trabalho efetivo.  2033 

 2034 

Parágrafo único. A duração mínima para as disciplinas com 30, 45, 60, 75 e 90h será de 2035 
2, 3, 4, 5 e 6 semanas, respectivamente, não podendo ultrapassar a carga horária de 06 (seis) 2036 
aulas diárias. 2037 

Art. 292. A solicitação de abertura das Turmas de Período Letivo Complementar será realizada 2038 
pelas coordenações dos cursos de graduação, condicionada a deliberação dos respectivos 2039 
colegiados de curso. 2040 

Seção II 2041 
Da Oferta de Turma de Período Complementar 2042 

Art. 293. As coordenações de curso de graduação encaminharão aos suas respectivas 2043 
Unidades Acadêmicas, para apreciação e deliberação, as solicitações com, no mínimo, 45 2044 
(quarenta e cinco) dias de antecedência ao término do período letivo regular.  2045 
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Art. 294. As propostas de solicitação das Turmas de Período Letivo Complementar, emitidas 2046 
pela coordenação do curso de graduação deverão possuir as seguintes informações: 2047 

I.  Nome do docente que ministrará o componente curricular; 2048 
II.  Fixação do número máximo e mínimo de vagas a serem preenchidas com anuência 2049 
do docente ministrante; 2050 
III.  Justificativa da proposta 2051 
IV.  Programa Geral de Componente Curricular (PGCC) aprovado no CONSEPE, incluindo 2052 
o plano de aula e período de realização das aulas; 2053 
V.  Aprovação do Coordenador do Curso, dos responsáveis pela Unidade Acadêmica e 2054 
do(s) professor (es) responsável(eis) pelo(s) (s) componente(s) curricular(es) em Período 2055 
Letivo Complementar. 2056 

Art. 295. A solicitação e acompanhamento das Turmas de Período Letivo Complementar são 2057 
de competência da Unidade Acadêmica a qual o componente curricular está vinculado, 2058 
assegurando o cumprimento integral do PGCC; 2059 

Parágrafo Único - Devidamente instruído, o processo será encaminhado à Secretaria de 2060 
Unidade Acadêmica, para abertura das Turmas de Período Letivo Complementar, em período 2061 
estabelecido no calendário acadêmico. 2062 

Art. 296. Os componentes curriculares serão cadastrados com antecedência de, no mínimo, 05 2063 
(cinco) dias úteis do início das aulas das Turmas de Período Letivo Complementar. 2064 

Seção III 2065 
Da Matrícula em turma de Período Complementar 2066 

Art. 297. A matrícula será realizada via Sistema Geral de Registro Acadêmico por até dois dias 2067 
úteis antes do início das aulas; 2068 

Art. 298. Cada aluno realizará matrícula em, no máximo, 01 (um) componente curricular por 2069 
período letivo complementar. 2070 

Seção IV 2071 
Das Prioridades de Matrícula em turma de Período Complementar 2072 

Art. 299. O preenchimento das vagas de Turmas de Período Letivo complementar, durante a 2073 
matrícula será efetuado mediante a seguinte ordem dos níveis de prioridade: 2074 

I.  Em recuperação: corresponde ao aluno não formando cujo componente curricular 2075 
objeto da matrícula, pertença na estrutura curricular a que esteja vinculado, a um 2076 
período anterior ao período atual do aluno. 2077 
II.  Formando: corresponde àquele não necessariamente nivelado para o componente 2078 
curricular, mas cuja matrícula objeto do componente curricular, em conjunto com o 2079 
total de sua solicitação de matrícula, habilite-o como formando no respectivo período 2080 
letivo da matrícula. 2081 
III.  Nivelado: corresponde ao aluno cujo componente curricular objeto da matrícula 2082 
pertença, na estrutura curricular a que esteja vinculado, ao período atual do aluno. 2083 

Seção V 2084 
Do Funcionamento de turma em Período Complementar 2085 

Art. 300. Serão mantidos o PGCC e a carga-horária dos componentes curriculares oferecidos 2086 
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em período regular, assim como respeitadas as exigências de pré-requisitos; 2087 

Art. 301. O sistema de avaliação será o mesmo adotado pelo Sistema Geral de Registro 2088 
Acadêmico; 2089 

Art. 302. Não será permitido o trancamento de matrícula em componente curricular oferecido 2090 
em Turmas de Período Letivo Complementar. 2091 

Art. 303. A consolidação das turmas efetuar-se-á no prazo de 2 (dois) dias úteis após o término 2092 
das aulas. 2093 

Art. 304. As atividades de ensino do Período Letivo Complementar serão contabilizadas na 2094 
carga horária docente no semestre letivo para efeitos de progressão funcional. . 2095 

CAPÍTULO XIII 2096 
DOS DISCENTES ESPECIAIS DE GRADUAÇÃO 2097 

Art. 305. A UFERSA admitirá o ingresso de interessados em cursar componentes curriculares 2098 
isolados, sem constituir vínculo com qualquer curso de graduação da UFERSA, na modalidade 2099 
de discente especial. 2100 

Parágrafo único. Pertencem a esta categoria os profissionais interessados em atualizar, 2101 
diversificar ou aprofundar sua área de formação profissional, alunos regulares de outras 2102 
instituições de ensino superior e interessados com processo de revalidação de componentes 2103 
curriculares em tramitação na UFERSA, com exigência de cursar componente curricular 2104 
estabelecido pela comissão de avaliação. 2105 

Art. 306. Os requerimentos de matrícula em componentes curriculares serão encaminhados à 2106 
PROGRAD, no prazo estabelecido no calendário acadêmico e de acordo com as normas 2107 
vigentes na instituição. 2108 

§1 O deferimento dos requerimentos de matrícula em componente curricular ficará 2109 
condicionado à existência de vaga, decorrido o processo de matrícula dos discentes regulares 2110 
da UFERSA. 2111 

§2 Será permitido ao discente especial matricular-se no máximo em oito componentes 2112 
curriculares, estando sua permanência nesta condição limitada a quatro períodos letivos, 2113 
consecutivos ou não. 2114 

Art. 307. Não será permitido aos discentes especiais de graduação: 2115 
I.  Solicitar trancamento de componente curricular; 2116 
II.  Receber bolsas, alojamento, auxílios financeiros, identidade estudantil ou qualquer 2117 
outra forma de subvenção. 2118 

Art. 308.  A integralização de componentes curriculares isolados, na condição de aluno 2119 
especial, não assegura direito à obtenção de diploma ou certificado de graduação, exceto nos 2120 
casos em que haja acordos específicos de mobilidade com dupla titulação. 2121 

Art. 309. Semestralmente, mediante solicitação, será fornecida ao discente especial, pela 2122 
Divisão de Registro Escolar, uma declaração de estudos que identificará todos os componentes 2123 
curriculares cursados com aprovação e reprovação e com as respectivas cargas horárias e 2124 
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menções obtidas. 2125 

Art. 310. Os alunos especiais de graduação se dividem nas seguintes categorias, de acordo 2126 
com a forma de ingresso: 2127 

I.  Aluno em mobilidade; 2128 
II.  Outros tipos de aluno especial definidos em legislação federal. 2129 

CAPÍTULO XIV 2130 
DO DISCENTE EM MOBILIDADE 2131 

Seção I 2132 
Da Definição e dos Objetivos 2133 

Art. 311. Mobilidade acadêmica é o processo pelo qual um discente matriculado em uma 2134 
instituição de ensino superior (IES) pode cursar componentes curriculares em outro campus ou 2135 
em outra instituição.  2136 

Art. 312. A mobilidade acadêmica na UFERSA tem por objetivo propiciar aos seus discentes o 2137 
contato com outras realidades e culturas, mediante o desenvolvimento de atividades 2138 
acadêmicas em outros campi da UFERSA, outras Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 2139 
ou IES estrangeiras, bem como recebendo em seus cursos discentes matriculados em cursos de 2140 
graduação de outras IES.  2141 

Seção II 2142 
Das Diretrizes Gerais da Mobilidade no Âmbito da UFERSA 2143 

Subseção I 2144 
Das Competências 2145 

Art. 313.  Compete à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD):  2146 
I.  Coordenar a execução dos programas de Mobilidade Acadêmica na UFERSA;  2147 
II.  Receber e verificar se o requerimento de mobilidade acadêmica atende aos prazos e 2148 
requisitos do programa da mobilidade pretendida;  2149 
III.  Solicitar parecer a outras instâncias, quando necessário;  2150 
IV.  Decidir, em caráter final, sobre as solicitações de mobilidade acadêmica;  2151 
V.  Acompanhar os discentes em mobilidade acadêmica;  2152 

Art. 314. Compete à Coordenação de Curso de Graduação:  2153 
I.  Divulgar os programas de mobilidade acadêmica, especialmente no que se refere a 2154 
prazos e procedimentos para adesão aos mesmos, no âmbito do seu curso;  2155 
II.  Orientar o discente na elaboração do seu plano de estudos;  2156 
III.  Submeter à apreciação e deliberação do Colegiado do Curso o pedido de 2157 
reconhecimento/validação dos créditos e de outras atividades desenvolvidas durante a 2158 
mobilidade, conforme o Plano de Estudos previamente aprovado;  2159 
IV.  Emitir parecer sobre os pedidos de mobilidade de discentes de outras IES, quando 2160 
solicitada;  2161 
V.  Acompanhar e orientar possíveis alterações no Plano de Estudos do Discente, 2162 
visando o melhor aproveitamento dos créditos e outras atividades desenvolvidas 2163 
durante a mobilidade.  2164 

Art. 315. Compete à Assessoria de Relações Internacionais, como agente propulsor das 2165 
atividades de internacionalização da UFERSA:  2166 
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I.  Mediar o diálogo entre o discente e a instituição estrangeira de interesse, na busca 2167 
de informações sobre cursos, componentes curriculares e outras atividades a serem 2168 
incluídas no Plano de estudos, bem como a existência ou viabilidade de acordos de 2169 
cooperação;  2170 
II.  Providenciar a efetivação da mobilidade junto a instituição estrangeira, buscando 2171 
atender as suas exigências;  2172 
III.  Acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades dos discentes da UFERSA no 2173 
exterior e de discentes estrangeiros na UFERSA;  2174 
IV.  Traduzir documentos de trâmite burocrático, quando necessário; e  2175 
V.  Divulgar as oportunidades acadêmicas internacionais junto à comunidade 2176 
universitária da UFERSA.  2177 

Art. 316. Compete ao discente da UFERSA:  2178 
I.  Elaborar seu Plano de Estudos com apoio da Coordenação do Curso de Graduação; 2179 
II.  Realizar as atividades definidas no Plano de Estudos na IES de destino; 2180 
III.  Submeter e justificar possíveis alterações do Plano de Estudos à coordenação do 2181 
curso 2182 
IV.  Cumprir às normas e determinações estabelecidas pela IES de destino; 2183 
V.  Atender às solicitações da UFERSA, referentes ao acompanhamento e avaliação do 2184 
Programa de Mobilidade;  2185 
VI.  Apresentar à UFERSA, ao final do período de mobilidade, os atestados e outros 2186 
documentos comprobatórios necessários para o reconhecimento/validação dos 2187 
componentes curriculares e outras atividades desenvolvidas no período de mobilidade; 2188 
VII.  Providenciar tradução juramentada, quando esta for exigida. 2189 

Seção II 2190 
Dos Critérios para Mobilidade 2191 

Art. 317. Para participar de programas de mobilidade, em qualquer modalidade, o discente da 2192 
UFERSA deve:  2193 

I.  Estar regularmente matriculado em um curso de graduação da UFERSA;  2194 
II.  Não estar com o curso trancado;  2195 
III.  Ter, no máximo, duas reprovações acumuladas nos dois períodos letivos que 2196 
antecedem o pedido de mobilidade; e  2197 
IV.  Ter Plano de Estudo a ser desenvolvido na IES de destino, indicando o período de 2198 
mobilidades, os componentes curriculares e outras atividades a serem desenvolvidas na 2199 
mobilidade, aprovado pela coordenação ou colegiado de seu curso na UFERSA.  2200 

Art. 318. No período de mobilidade, o discente manterá sua matrícula no curso de graduação 2201 
da UFERSA, identificada como integrante do Programa de Mobilidade Acadêmica, devendo 2202 
esse período ser computado na contagem do tempo máximo disponível para integralização do 2203 
curso.  2204 

Art. 319. O aproveitamento dos créditos obtidos pelo discente em outras IES, mediante 2205 
participação em programas de mobilidade acadêmica, poderá ser concedido como:  2206 

I.  Validação de componentes curriculares integrante da estrutura curricular do 2207 
respectivo curso, considerando a correspondência de conteúdos e carga horária, 2208 
conforme legislação vigente;  2209 
II.  Validação de carga horária em componentes curriculares eletivas; e  2210 
III.  Validação para cumprimento de carga horária obrigatória em atividades 2211 
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complementares.  2212 

Seção III 2213 
Das Modalidades da Mobilidade 2214 

Art. 320. Os programas de mobilidade acadêmica na UFERSA são instituídos nas seguintes 2215 
modalidades:  2216 

I. Mobilidade Acadêmica Interna;  2217 
II.  Mobilidade Acadêmica Externa Nacional; e  2218 
III.  Mobilidade Acadêmica Externa Internacional.  2219 

Subseção I 2220 
Da Mobilidade Acadêmica Interna 2221 

Art. 321. A Mobilidade Acadêmica Interna possibilita que o discente regularmente matriculado 2222 
em curso de graduação ofertado em um campus da UFERSA, curse em outro campus, 2223 
componentes curriculares definidos no Plano de Estudos.  2224 

§1 O plano de estudo do discente deverá contemplar pelo menos 75% (setenta e cinco 2225 
por cento) de componentes curriculares que possam ser aproveitados em seu curso.  2226 

§2 A participação do discente na mobilidade acadêmica interna estará condicionada a 2227 
existência de vagas nos componentes curriculares solicitados.  2228 

Art. 322. São requisitos e condições para participação do discente no processo seletivo de 2229 
mobilidade acadêmica interna, além dos critérios definidos no Art. 317. 2230 

§1 Ter integralizado, no mínimo, 20% (vinte por cento) da carga horária de seu curso de 2231 
origem;  2232 

§2 Ter no máximo 3 (três) componente curricular não integralizadas da estrutura 2233 
curricular obrigatória para os cursos de primeiro e segundo ciclo.  2234 

§3 Ter cursado pelo menos um semestre do curso no seu campus de origem, para os 2235 
cursos de segundo ciclo.  2236 

Art. 323. Para os cursos de primeiro ciclo, a mobilidade será deferida quando os componentes 2237 
curriculares optativos e/ou eletivos do curso de segundo ciclo pretendido pelo discente não 2238 
forem ofertados em seu campus de origem.  2239 

Art. 324.  O tempo de permanência em mobilidade acadêmica interna é de no máximo três 2240 
semestres letivos.  2241 

Art. 325. Será desligado do Programa de mobilidade acadêmica interna o discente que não 2242 
atingir 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento acadêmico em qualquer semestre letivo 2243 
cursado dentro deste Programa.  2244 

Art. 326. O acesso às vagas do Programa de Mobilidade Acadêmica Interna ocorrerá por meio 2245 
de edital publicado pela Pró-Reitoria de Graduação.  2246 

Art. 327. O discente deverá apresentar no ato da inscrição os seguintes documentos: 2247 
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I.  Requerimento de adesão ao Programa de Mobilidade Interna;  2248 
II.  Histórico Escolar atualizado;  2249 
III.  Plano de Estudos aprovado pelo Colegiado ou pela Coordenação do curso; e  2250 
IV.  Outros documentos estabelecidos no edital.  2251 

Art. 328. A PROGRAD divulgará, no prazo previsto em edital, a lista dos requerimentos 2252 
deferidos e indeferidos.  2253 

Art. 329. É vedado ao discente em Mobilidade Acadêmica Interna cursar componentes 2254 
curriculares concomitantemente no campus de origem e no campus de destino.  2255 

Parágrafo único. Constatada a qualquer tempo a efetivação de matrícula no curso de 2256 
origem, a participação do discente no Programa de Mobilidade Acadêmica Interna será 2257 
cancelada, sendo assegurado o imediato retorno ao campus de origem.  2258 

Art. 330. Os cursos na modalidade a distância terão regras para mobilidade definidas em 2259 
resolução específica.  2260 

Art. 331. O afastamento temporário do discente do campus de origem somente se 2261 
concretizará após a efetivação da matrícula nos componentes curriculares que serão 2262 
desenvolvidos no campus de destino.  2263 

Art. 332. Finalizado o período de Mobilidade Acadêmica Interna, o aproveitamento dos 2264 
componentes curriculares equivalentes será automático.  2265 
 2266 

Parágrafo único. No caso de não haver equivalência de um componente curricular, este 2267 
será lançado no histórico escolar como eletivo, independente de previsto ou não no PPC do 2268 
curso.  2269 

Subseção II 2270 
Da Mobilidade Acadêmica Externa Nacional 2271 

Art. 333. Mobilidade Acadêmica Externa Nacional possibilita que o discente regularmente 2272 
matriculado em curso de graduação da UFERSA desenvolva componentes curriculares em 2273 
outras Instituições Federais de Ensino Superior – IFES. 2274 

 2275 
Parágrafo único. Estão excluídas da Mobilidade Acadêmica Externa Nacional as 2276 

Atividades Acadêmicas do tipo Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio Supervisionado 2277 
Obrigatório.  2278 

Art. 334.  Para participar do programa de mobilidade externa nacional, o discente deve 2279 
atender aos critérios dispostos no Art. 317 e ter integralizado no mínimo 20% (vinte por cento) 2280 
da carga horária de seu curso. 2281 

Art. 335. O discente interessado em realizar Mobilidade Acadêmica Externa Nacional deverá 2282 
elaborar um Plano de Estudos, sob orientação da Coordenação do seu curso de Graduação. 2283 
 2284 

Parágrafo único. Após aprovado o plano de estudo pela Coordenação de Curso ou 2285 
Colegiado de curso, o discente deverá protocolar requerimento para mobilidade no Setor de 2286 
Protocolo e Comunicação direcionado à PROGRAD, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 2287 
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dias do início do semestre letivo na instituição de destino, acompanhado dos seguintes 2288 
documentos:  2289 

I.  Requerimento de adesão ao programa de mobilidade acadêmica externa nacional;  2290 
II. Histórico Escolar atualizado;  2291 
III.  Plano de Estudos aprovado pelo Colegiado de Curso;  2292 
IV. Programa(s) devidamente autenticado(s), do(s) componente(s) curricular(es) a serem 2293 
cursados na instituição de destino;  2294 
V. Comprovante de reconhecimento ou autorização do curso de destino;  2295 
VI. Nada consta do sistema de biblioteca da UFERSA; e  2296 
VII.  Outros documentos referentes a programa de concessão de bolsa, quando for o 2297 
caso.  2298 

Art. 336. A PROGRAD emitirá carta de apresentação do discente à instituição de destino, 2299 
mediante parecer favorável da Coordenação ou Colegiado de Curso.  2300 

Art. 337. O prazo máximo de afastamento é de dois semestres letivos, podendo, em caráter 2301 
excepcional, e a critério das instituições envolvidas, ser prorrogado por mais um semestre.  2302 

Art. 338. O tempo de afastamento do discente será obrigatoriamente computado no tempo 2303 
regulamentar previsto para sua integralização.  2304 

Art. 339. O afastamento temporário do discente se efetivará após a IFES de destino confirmar, 2305 
formalmente, o aceite do pedido de mobilidade.  2306 

§1 O discente deverá manter atualizada sua matrícula no seu curso de origem, enquanto 2307 
o processo de mobilidade estiver em andamento.  2308 

§2 Quando finalizado o processo e, sendo a mobilidade acadêmica aprovada, a 2309 
matrícula nos componentes curriculares na UFERSA será excluída.  2310 

Art. 340. O tempo de permanência em mobilidade externa nacional é de no máximo 3 (três) 2311 
semestres letivos.  2312 

Subseção III 2313 
Da Mobilidade Acadêmica Externa Internacional 2314 

Art. 341. A Mobilidade Acadêmica Internacional é aquela desenvolvida em IES sediada em 2315 
outro país, mediante programa de cooperação bilateral mantido pelo Governo Federal ou de 2316 
programa do Ministério da Educação ou acordo da UFERSA com a IES estrangeira pretendida.  2317 

Art. 342. Para participar do programa de mobilidade externa internacional, o discente deve 2318 
atender aos critérios dispostos no Art. 317 e ter integralizado no mínimo 20% (vinte por cento) 2319 
da carga horária de seu curso.  2320 

Art. 343. O discente interessado em realizar Mobilidade Acadêmica Internacional deverá 2321 
elaborar um Plano de Estudos, com apoio da Coordenação do seu curso de graduação, 2322 
submetendo-o à aprovação do Colegiado de curso.  2323 
 2324 

Parágrafo único. Com o plano de estudo aprovado pelo colegiado de curso, o discente 2325 
deverá protocolar requerimento para mobilidade direcionado à Assessoria de Relações 2326 
Internacionais, acompanhado dos seguintes documentos: 2327 
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I.  Ficha de requerimento de Mobilidade Acadêmica Internacional;  2328 
II.  Declaração de que o (a) discente está com matrícula ativa em curso na UFERSA;  2329 
III.  Histórico Escolar atualizado;  2330 
IV.  Cópia do RG, CPF e comprovante de residência;  2331 
V.  Plano de Estudos aprovado pelo Colegiado de curso;  2332 
VI.  Termo de Compromisso das responsabilidades que o(a) discente está assumindo no 2333 
país estrangeiro; e  2334 
VII.  Outros documentos referentes a programa de concessão de bolsas, quando for o 2335 
caso. 2336 

Art. 344. Além das competências estabelecidas no Art. 315, a Assessoria de Relações 2337 
internacionais adotará as seguintes providências:  2338 

I. Consultar a instituição estrangeira sobre a possibilidade da mobilidade estudantil 2339 
pretendida;  2340 
II. Estabelecer convênio ou outro tipo de acordo necessário para a efetivação da 2341 
mobilidade;  2342 
III. Orientar os discentes sobre prazos e procedimentos referentes à emissão de 2343 
passaporte e vistos, aquisição de passagens, seguro-saúde, moradia, implantação de 2344 
bolsas e outros, conforme o caso.  2345 

Art. 345. O tempo de permanência em mobilidade externa internacional é de no máximo dois 2346 
anos.  2347 

Art. 346. O afastamento do discente da UFERSA se efetivará após o recebimento do 2348 
documento de aceite emitido pela instituição de destino, sendo o processo encaminhado para 2349 
a PROGRAD para providências relativas ao registro da mobilidade. 2350 

Seção IV 2351 
Da Mobilidade para Discentes de Outras IES 2352 

 2353 
Art. 347. A UFERSA recebe discentes de outras instituições de ensino superior, nacionais ou 2354 
estrangeiras, que mantenham acordos de cooperação prevendo a realização de mobilidade 2355 
acadêmica.  2356 
 2357 

Parágrafo único. A matrícula temporária em componente curricular é concedida em 2358 
período estabelecido no Calendário Acadêmico.  2359 

Art. 348. O tempo de permanência em mobilidade, não poderá exceder a um ano letivo (dois 2360 
semestres), podendo, em caráter excepcional, haver renovação por mais um período letivo 2361 
(semestre) quando houver justificada impossibilidade de conclusão das atividades.  2362 

Art. 349. A solicitação de mobilidade acadêmica na UFERSA deve ser encaminhada à 2363 
PROGRAD, nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico da UFERSA. 2364 

§1 O ingresso do discente na UFERSA somente se efetivará após o envio de documento 2365 
formal de aceite da solicitação, encaminhada à IES de origem. 2366 

§2  O discente de outra IES, que for contemplado com o aceite na UFERSA, receberá 2367 
identificação de número de matrícula que o registra como integrante do Programa de 2368 
Mobilidade Acadêmica, permitindo, após a conclusão dos estudos, a emissão do histórico 2369 
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escolar, para comprovação em sua instituição de origem.  2370 
 2371 

Art. 350. A solicitação de vaga na UFERSA deverá ser acompanhada dos seguintes 2372 
documentos:  2373 

I. Para discentes vinculados à instituições brasileiras:  2374 
a) Carteira de identidade;  2375 
b) CPF;  2376 
c) Foto 3x4 recente;  2377 
d) Comprovante de vínculo com a IES de origem;  2378 
e) Histórico escolar atual;  2379 
f) Carta de apresentação emitida pela IES de origem; e  2380 
g) Plano de Estudo a ser desenvolvido, indicando o período de mobilidade, os 2381 

componentes curriculares e outras atividades a serem desenvolvidas.  2382 
II. Para discentes vinculados a instituições estrangeiras:  2383 

a) Passaporte válido;  2384 
b) Os documentos previstos no inciso I, alínea “c” até “g” deste artigo, 2385 

traduzidos para a Língua Portuguesa;  2386 
c) Atestado de que possui conhecimentos básicos da Língua Portuguesa;  2387 
d) Declaração de que dispõe de recursos financeiros para manter-se no Brasil, 2388 

durante o período de mobilidade; e  2389 
e) Comprovação de aquisição do seguro saúde pelo tempo de permanência na 2390 

UFERSA.  2391 

Art. 351. O discente em mobilidade deverá submeter-se às normas regimentais e estatutárias 2392 
da UFERSA. 2393 

Art. 352. O preenchimento das vagas nos componentes curriculares pelos discentes em 2394 
mobilidade obedecerá às seguintes prioridades:  2395 

I.  Para os componentes que fazem parte do plano de estudos, a mesma prioridade dos 2396 
discentes nivelados da UFERSA; e  2397 
II.  Para os componentes que não fazem parte do plano de estudos, a mesma prioridade 2398 
dos discentes em recuperação da UFERSA.   2399 

Art. 353. Para discentes de instituições estrangeiras, a UFERSA emitirá a documentação em 2400 
Língua Portuguesa.  2401 

CAPÍTULO XV 2402 
DOS DISCENTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 2403 

Art. 354. São considerados discentes com necessidades educacionais especiais aqueles que 2404 
necessitem de procedimentos ou recursos educacionais especiais decorrentes de: 2405 

I. Deficiência de natureza física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla; 2406 
II. Transtornos globais do desenvolvimento; 2407 

III. Altas habilidades; 2408 
IV. Transtornos ou dificuldades secundárias de aprendizagem. 2409 

Paragrafo único. O registro das necessidades educacionais especiais do discente é de 2410 
competência da Coordenação Geral de Ação Afirmativa, Diversidade e Inclusão Social  – 2411 
CAADIS, através da analise de laudos emitidos por profissionais habilitados. 2412 
 2413 
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Art. 355. Com relação ao ensino de graduação, são assegurados aos discentes com 2414 
necessidades educacionais especiais os seguintes direitos: 2415 

I. Atendimento educacional condizente com suas necessidades educacionais especiais; 2416 
II. Mediadores para a compreensão da escrita e da fala nas atividades acadêmicas; 2417 
III. Adaptação do material pedagógico e dos equipamentos; 2418 
IV. Metodologia de ensino adaptada; 2419 
V. Formas adaptadas de avaliação do rendimento acadêmico e de correção dos 2420 
instrumentos de avaliação, de acordo com a necessidade educacional especial; 2421 
VI. Tempo adicional de 50% (cinquenta por cento) para a realização das atividades de 2422 
avaliação que tem duração limitada, conforme a necessidade educacional especial 2423 
apresentada;  2424 
VII. Possibilidade de solicitação de mudança de curso, em área afim, em caso de 2425 
aquisição de deficiência permanente após o ingresso na universidade que inviabilize sua 2426 
permanência no curso de origem, a ser analisada pelo CONSEPE após parecer favorável 2427 
da CAADIS. 2428 

TÍTULO VII 2429 
DAS AÇÕES DE ENSINO  2430 

Art. 356. Ações de Ensino são atividades de desenvolvimento educacional que visam à 2431 
melhoria e inovação dos processos de ensino e de aprendizagem nos cursos de graduação da 2432 
UFERSA e serão norteadas pelos seguintes princípios: 2433 

I. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 2434 
II. Interdisciplinaridade do conhecimento e de suas concepções pedagógicas; 2435 

III. Educação propedêutica, voltada para a valorização do trabalho e da vida social. 2436 

Art. 357. As ações de ensino se caracterizam de acordo com as seguintes modalidades: 2437 
I. Projeto de Ensino; 2438 
II.  Programa de Graduação; 2439 
III. Curso de Atualização e Formação; 2440 
IV. Evento de Graduação. 2441 

Art. 358. Poderá haver criação ou extinção de Ações de Ensino, por iniciativa da Pró-Reitoria 2442 
de Graduação, de Departamentos Acadêmicos ou de Centros, devidamente fundamentadas. 2443 

Parágrafo único. Ações de Ensino do tipo Programa de Graduação serão propostas pela 2444 
Pró-Reitoria de Graduação e submetidas à apreciação do CONSEPE, exceto as de iniciativa do 2445 
MEC. 2446 

CAPÍTULO I 2447 
DOS PROJETOS DE ENSINO 2448 

Art. 359. Projeto de Ensino caracteriza-se pelo desenvolvimento de atividades temporárias e 2449 
complementares e de aprofundamento ao currículo dos cursos de graduação visando à 2450 
melhoria das condições de ensino e aprendizagem a partir de atividades pedagógicas 2451 
inovadoras, que preferencialmente não estejam vinculadas a nenhum programa de graduação. 2452 

Seção I 2453 
Do projeto para Ações de Apoio a Melhoria do Ensino de Graduação – AAMEG 2454 

Art. 360. O AAMEG é uma ação que visa estimular e apoiar o desenvolvimento de projetos de 2455 
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Ensino dedicados à melhoria das condições do ensino de graduação na UFERSA e que sejam 2456 
caracterizados pela demonstração da necessidade do(s) cursos ou componente curricular 2457 
solicitante(s) por proporcionar a realização de atividades pedagógicas inovadoras.   2458 

Art. 361. São objetivos do Programa: 2459 
I.  Estimular e apoiar o desenvolvimento de projetos de Ensino que visam à melhoria da 2460 
qualidade dos cursos de Graduação ofertados na UFERSA. 2461 
II.  Incentivar a construção de propostas de ações ensino, visando o aprimoramento das 2462 
ofertas de estratégias de apoio do ensino de graduação da UFERSA; 2463 
III.  Ampliar a participação dos alunos de graduação no processo educacional, nas 2464 
atividades relativas ao ensino e na vida acadêmica da Universidade; 2465 
IV.  Estimular a pesquisa ligada ao ensino e o desenvolvimento de habilidades 2466 
relacionadas a esta atividade; 2467 
V.  Contribuir com a dinamização do processo de ensino, sua relação com o 2468 
conhecimento e com a produção de aprendizagens; 2469 
VI.  Gerar oportunidades de aprendizagem a discentes que estão encontrando 2470 
dificuldades de avançar em certos componentes curriculares e promover a socialização 2471 
de experiências em práticas de ensino da Instituição. 2472 
VII. Instigar a curiosidade e a construção do raciocínio científico dos discentes; 2473 
VIII. Oferecer oportunidades para novas formas de interação e articulação entre 2474 
professores e discentes da UFERSA. 2475 

Seção II 2476 
Do Projeto de Desenvolvimento de Aprendizagens Básicas - PDAB 2477 

Art. 362. O projeto de Desenvolvimento de Aprendizagens Básicas (PDAB) é uma ação de 2478 
ensino e aprendizagem de conteúdos básicos necessários ao nivelamento dos estudos nos 2479 
componentes curriculares. 2480 

Art. 363. Objetivos do Projeto de desenvolvimento de aprendizagens básicas: 2481 
I. Reduzir os índices de retenção e evasão; 2482 
II. Possibilitar aprendizagens de conteúdos básicos necessários para o nivelamento nos 2483 
componentes curriculares; 2484 
III. Auxiliar o desenvolvimento acadêmico dos discentes ingressantes dos cursos de 2485 
graduação; 2486 
IV. Minimizar a grande lacuna existente entre o Ensino Médio e o Ensino Superior acerca 2487 
de conteúdos básicos necessários a formação acadêmica; 2488 
V. Oportunizar aos docentes o conhecimento das reais dificuldades e necessidades de 2489 
aprendizagens dos discentes ingressantes. 2490 

Art. 364. As atividades dos projetos de desenvolvimento de aprendizagens básicas serão 2491 
exercidas por discentes bolsistas sob a supervisão do docente coordenador. 2492 

Art. 365. As regras para a execução do Projeto de Desenvolvimento de Aprendizagens Básicas 2493 
– PDBA serão definidas pela PROGRAD. 2494 

CAPÍTULO II 2495 
DOS PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO 2496 

Art. 366. Programa de Graduação é um conjunto de ações articuladas ao ensino, pesquisa e 2497 
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extensão integradas às políticas institucionais da UFERSA, com caráter regular e continuado, e 2498 
direcionado à melhoria do processo de ensino e aprendizagem, a permanência e ao progresso 2499 
acadêmico dos discentes de graduação. 2500 

Seção I 2501 
Do Programa de Monitoria 2502 

Art. 367. O Programa de Monitoria da UFERSA é uma ação institucional direcionada à melhoria 2503 
do processo de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação. 2504 

Art. 368. São objetivos do Programa de Monitoria: 2505 
I. Propiciar ao aluno de graduação a possibilidade de otimizar seu potencial pedagógico e 2506 
acadêmico; 2507 
II. Promover a cooperação acadêmica entre docentes e discentes; 2508 
III. Criar condições de aprofundamento teórico-metodológico e o desenvolvimento de 2509 
habilidades relacionadas à atividade docente; 2510 
IV. Contribuir para a melhoria da qualidade do processo formativo desenvolvido nos 2511 
cursos de graduação presenciais da Instituição. 2512 

Art. 369. O Programa de Monitoria terá duas modalidades: 2513 
I. Monitoria Remunerada; 2514 

II. Monitoria Voluntária. 2515 

Parágrafo único. As duas modalidades referidas no caput atendem aos mesmos 2516 
objetivos e obedecem às mesmas regras. 2517 

Art. 370. O vínculo do discente com o Programa de Monitoria será estabelecido por meio de 2518 
contrato firmado com a UFERSA, através da Pró-Reitoria de Graduação. 2519 

Parágrafo único. O monitor exercerá suas atividades em regime de 12 (doze) horas 2520 
semanais, sem qualquer vínculo empregatício com a Universidade, sob a orientação de um 2521 
professor. 2522 

Art. 371. O Programa de Monitoria será regido por regulamentação complementar do 2523 
CONSEPE. 2524 

Seção II 2525 
Do Programa de Educação Tutorial - PET 2526 

Art. 372. O Programa de Educação Tutorial (PET) é uma ação institucional direcionada à 2527 
melhoria do processo ensino e aprendizagem dos cursos de Graduação e a efetivação de ações 2528 
que contribuam para a permanência e o progresso acadêmico dos discentes na universidade. 2529 

Art. 373. O PET será desenvolvido por grupos de discentes, com tutoria de um docente, 2530 
organizados por cursos de graduação e orientados pelo princípio da indissociabilidade entre 2531 
ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial. 2532 

Art. 374. O grupo PET, uma vez criado, mantém suas atividades por tempo indeterminado. 2533 

Art. 375. Quanto ao tempo máximo de permanência no programa é permitido: 2534 
I.  Ao bolsista, a permanência até a conclusão de sua graduação; 2535 
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II.  Ao tutor docente, a permanência por um período de, no máximo, seis anos, desde 2536 
que obedecidas as normas do Programa. 2537 

Art. 376. O Programa de Educação Tutorial na UFERSA objetiva: 2538 
I. Melhoria do ensino da graduação; 2539 

II. Interdisciplinaridade, atuação coletiva, planejamento e execução de projetos em grupos 2540 
sob tutorias; 2541 

III. Ampliar a gama de experiências para a formação acadêmica e cidadã dos discentes; 2542 
IV. Propiciar condições para os discentes realizarem atividades extra-curriculares. 2543 

Art. 377. O vínculo do discente com o PET será estabelecido por meio de processo seletivo, 2544 
nos termos da legislação federal. 2545 

Parágrafo único. O bolsista exercerá suas atividades, sem qualquer vínculo empregatício 2546 
com a Universidade, sob a orientação de um tutor. 2547 

Art. 378. O Programa será regido por regulamentação do Ministério da Educação e por 2548 
regulamentação complementar do CONSEPE. 2549 

CAPÍTULO III 2550 
DO PROGRAMA DE TUTORIA 2551 

Seção I 2552 
Do Programa de Tutoria Acadêmica 2553 

Art. 379. O programa de Tutoria Acadêmica é uma ação de valorização do ensino de 2554 
graduação e de apoio à permanência e à formação estudantil na universidade, que tem por 2555 
finalidade o acompanhamento e a orientação sistematizados de grupos de discentes 2556 
ingressantes dos cursos de graduação. 2557 

Art. 380. São objetivos do Programa de Tutoria Acadêmica: 2558 
I.  Promover a aproximação entre os docentes, discentes, coordenações de cursos, 2559 
equipe técnica e pedagógica; 2560 
II. Favorecer o desenvolvimento das relações interpessoais e intrapessoais; 2561 
III. Auxiliar o processo de formação pessoal e profissional dos discentes; 2562 
IV. Acompanhar o desenvolvimento do discente durante o seu percurso acadêmico; 2563 
V. Promover maior interação e cooperação entre os ingressantes, veteranos e docentes 2564 
da instituição; 2565 
VI. Identificar as principais dificuldades acadêmicas e psico-sociais e encaminhar 2566 
conforme a necessidade do atendimento; 2567 

Art. 381. As atividades exercidas pelos Tutores discentes não geram vínculo empregatício com 2568 
a UFERSA.  2569 

Art. 382. O Programa de Tutoria Acadêmica será regido por regulamentação complementar do 2570 
CONSEPE. 2571 

Subseção I 2572 
Do Projeto Mentoring 2573 

Art. 383. O Projeto Mentoring é uma ação de integração e acompanhamento dos discentes de 2574 
graduação que busca promover a redução da evasão e da retenção. 2575 
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Art. 384. São objetivos do Projeto Mentoring: 2576 
I.  Promover o acolhimento dos ingressantes dos cursos de graduação durante os 2577 
meses iniciais; 2578 
II.  Auxiliar o desenvolvimento pessoal e acadêmico nos ingressantes dos cursos de 2579 
graduação; 2580 
III.  Discutir as dificuldades enfrentadas pelos discentes nos anos iniciais de 2581 
universidade; 2582 
IV.  Promover a troca de experiências entre os alunos ingressantes e os discentes que 2583 
cursam períodos mais avançados (veteranos); 2584 
V.  Estimular maior integração entre alunos ingressantes, veteranos e docentes. 2585 

Art. 385. As atividades de Mentoring serão exercidas por discentes mentores sob a supervisão 2586 
do docente orientador.  2587 

Art. 386. As regras para execução do projeto Mentoring serão estabelecidas pelo Colegiado de 2588 
Curso em parceria com a PROGRAD.  2589 

Seção II 2590 
Do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID 2591 

Art. 387. O PIBID é um programa institucional que visa contribuir para a formação inicial dos 2592 
discentes de licenciatura da UFERSA através de práticas acadêmicas inovadoras, com o 2593 
propósito de construir e socializar saberes, experiências e reflexões favoráveis ao 2594 
redimensionamento de estratégias de ensino-aprendizagem, voltadas para o exercício da 2595 
cidadania em seus múltiplos aspectos.  2596 

Art. 388. São objetivos do PIBID: 2597 
I. Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação 2598 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em práticas docentes de 2599 
caráter interdisciplinar que colaborem com a superação de problemas identificados no 2600 
processo de ensino aprendizagem que se efetiva no contexto do semiárido. 2601 

II. Contribuir para a articulação entre teorias e práticas curriculares no processo de 2602 
formação, tendo como eixos, as linguagens em suas diversas formas de manifestação, 2603 
bem como a diversidade sob todos os aspectos.  2604 

III.  Projetar e implementar propostas metodológicas apoiadas nas tecnologias digitais 2605 
articuladas aos objetivos do ensino básico em seus diversos níveis na perspectiva de 2606 
atualização e fortalecimentos dos currículos de formação da educação básica e superior. 2607 

IV. Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como 2608 
coformadores dos futuros docentes e ao mesmo tempo possibilitando-lhes 2609 
oportunidades de formação continuada. 2610 

Art. 389. O Programa será regido por regulamentação da Secretaria de Educação Superior – 2611 
SESU do Ministério da Educação e por regulamentação complementar do Conselho de Ensino, 2612 
Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 2613 

Seção III 2614 
Do Programa de Residência Pedagógica 2615 

Art. 390. O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política 2616 
Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo fomentar o aperfeiçoamento da 2617 
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articulação entre teoria e prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do 2618 
licenciando na escola de educação básica. 2619 

Parágrafo único. A residência pedagógica é uma atividade de formação realizada por um 2620 
discente regularmente matriculado em curso de licenciatura e desenvolvida numa escola 2621 
pública de educação básica, denominada escola-campo. 2622 

Art. 391. Os objetivos do Programa Residência Pedagógica são: 2623 
I. Proporcionar aos residentes ações de identificação de problemáticas relativas aos 2624 
processos de ensino e aprendizagem nas escolas envolvidas e a solucionar tais situações 2625 
no âmbito da sala de aula com referências teórico-metodológicos condizentes à 2626 
realidade; 2627 
II. Contribuir com a formação sólida dos residentes de modo a utilizarem as 2628 
ferramentas e linguagens subsidiantes aos processos de ensino e aprendizagem e a 2629 
sadia relação interpessoal no âmbito da escola; 2630 
III. Promover, junto aos cursos integrantes desse Projeto Institucional, diálogos que 2631 
visem à construção e aperfeiçoamento dos saberes e práticas da profissão docente nas 2632 
diferentes etapas das atividades realizadas pelos residentes buscando favorecer o 2633 
exercício teórico-prático pertinente ao aperfeiçoamento da formação docente e as 2634 
finalidades da atual Política de Formação de Professores do país; 2635 
IV. Melhorar a articulação entre a UFERSA e as secretarias estadual e municipal de 2636 
educação mediante o regime de colaboração e de espaços de diálogos entre esses 2637 
setores por meio do desenvolvimento do Programa de Residência Pedagógica; 2638 
V. Reformular o estágio curricular no âmbito da UFERSA, através da reflexão sobre o 2639 
Programa de Residência Pedagógica enquanto modo de fazer pensar a prática docente, 2640 
visando ao aproveitamento no todo ou em parte da carga horária do Programa, 2641 
estimulando o estágio com investigação, como ação colaborativa entre a UFERSA, 2642 
secretarias de educação e escolas,  e como uma atividade centrada na relação ação-2643 
reflexão-ação. 2644 
VI. Debater acadêmica e cientificamente a formação e a prática docente em seminários 2645 
de residência, no sentido de colaborar com a profissão, a valorização e a carreira 2646 
docente, envolvendo as áreas que compõem o currículo da Educação Básica orientadas 2647 
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 2648 
VII. Estimular a construção de diversas situações de aprendizagem vivenciadas que 2649 
favoreçam a edificação de uma prática docente dinâmica, permeada pela relação 2650 
reflexão-ação-reflexão, buscando atender as demandas da sociedade semiárida, num 2651 
processo investigativo e construtor de diferentes saberes. 2652 

Art. 392. O Programa será regido por regulamentação da Secretaria de Educação Superior – 2653 
SESU do Ministério da Educação e por regulamentação complementar do CONSEPE. 2654 

CAPÍTULO IV 2655 
DOS CURSOS DE ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO 2656 

Art. 393. Os cursos de atualização e formação como uma ação de ensino são conceituados 2657 
como um conjunto articulado de atividades pedagógicas de caráter teórico e/ou prático que se 2658 
proponham a socializar os conhecimentos sistematizados em área de conhecimento específica, 2659 
com vistas ao aprimoramento do desempenho profissional de docentes, discentes e técnicos 2660 
administrativos, desenvolvidos de forma presencial ou à distância. 2661 
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Art. 394. As regras para execução de Cursos de Atualização e Formação serão estabelecidas 2662 
pela PROGRAD.  2663 

CAPÍTULO V 2664 
DOS EVENTOS DE GRADUAÇÃO 2665 

Art. 395. Evento de Graduação é definido como uma ação de interesse pedagógico que tem 2666 
objetivo de contribuir para o desenvolvimento didático-pedagógico e a elevação da qualidade 2667 
do processo de ensino e aprendizagem dos docentes, discentes e técnicos administrativos. 2668 

Parágrafo único. Os Tipos de Eventos de Graduação podem ser: ciclo de estudos, 2669 
colóquio, conferência, congresso, debate, encontro, exposição, feira, fórum, mesa redonda, 2670 
mostra, palestra, semana de estudos, seminário, workshop, simpósio, dentre outros.  2671 

Art. 396. As Ações de Ensino serão cadastradas no Sistema de Gestão Acadêmica. 2672 

Parágrafo único. A avaliação e monitoramento das ações de ensino serão desenvolvidos 2673 
através do sistema de Gestão Acadêmica a partir de formulários específicos. 2674 

        2675 

TÍTULO VIII 2676 
DA COLAÇÃO DE GRAU E DA REVALIDAÇÃO E RECONHECIMENTO DE DIPLOMA 2677 

CAPÍTULO I 2678 
DA COLAÇÃO DE GRAU 2679 

Art. 397. Colação de grau é o ato pelo qual é outorgado o grau correspondente ao curso 2680 
concluído pelo discente e pode ocorrer nas seguintes formas: 2681 

I. Sessão coletiva; 2682 
II. Sessão Extemporânea. 2683 

Parágrafo único. A solenidade de Colação de Grau será isenta de cobrança de taxa. 2684 

Art. 398. O discente que já colou grau em um curso não pode fazê-lo pela segunda vez no 2685 
mesmo curso, ainda que conclua habilitação ou ênfase diversa. 2686 

Art. 399. O discente que recebeu a outorga do grau em solenidade extemporânea não pode 2687 
recebê-la novamente em sessão coletiva. 2688 

Art. 400. O discente de turma de período letivo anterior pode participar da sessão coletiva de 2689 
período posterior, desde que ainda não tenha recebido a outorga do grau. 2690 

Seção I 2691 
Das Sessões Coletivas de Colação de Grau 2692 

Art. 401. As sessões coletivas de colação de grau são organizadas pelas direções dos Centros e 2693 
pelo Setor de Cerimonial em articulação com a Divisão de Registro Escolar, com os 2694 
coordenadores de curso e com os concluintes, observadas as normas estabelecidas sobre a 2695 
matéria. 2696 

Parágrafo único. Cada curso terá uma única sessão coletiva de colação de grau por 2697 
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período letivo, em data a ser estabelecida no Calendário acadêmico. 2698 

Art. 402. Os Centros podem agrupar cursos em uma única solenidade coletiva de colação de 2699 
grau. 2700 

Seção II 2701 
Das Sessões Extemporâneas de Colação de Grau 2702 

Art. 403. A colação de grau qualificada como extemporânea é aquela que ocorre em data 2703 
diferente da definida no calendário acadêmico, podendo ocorrer nas seguintes situações: 2704 

I.  Solicitação de antecipação de colação de grau; 2705 
II.  Não comparecimento do discente na colação de grau regular por caso fortuito ou 2706 
força maior. 2707 

§1 Os pedidos de colação de grau de que tratam os incisos I e II deste caput serão 2708 
apreciados pela PROGRAD através de decisão devidamente fundamentada. 2709 

§2 Para o caso especificado no inciso II deste caput, a colação extemporânea ocorrerá 2710 
em ato coletivo, devendo o discente solicitá-la até 15 dias após o início do próximo período 2711 
letivo.  2712 

Art. 404. São justificativas plausíveis para fundamentação da colação de grau antecipada nos 2713 
termos do Art. 405, Inciso I: 2714 

I. Nomeação em concurso público; 2715 
II. Aprovação para ingresso em pós-graduação. 2716 

Art. 405. A colação de grau extemporânea deverá ser solicitada pelo discente a Pró-Reitoria de 2717 
Graduação mediante abertura de processo em que constem, no mínimo, os seguintes 2718 
documentos: 2719 

I.Requerimento de solicitação encaminhado a PROGRAD; 2720 
II. Histórico escolar comprovando a integralização curricular; 2721 

III. Documentos que comprovem a justificativa apresentada pelo interessado; 2722 
IV. Documento que comprove ausência de débito com a Biblioteca; 2723 

§1 Em atenção aos ditames legais a integralização de componentes curriculares só 2724 
poderá ser realizada a partir do 75º dia letivo. 2725 

§2 Caso o único componente curricular pendente seja o Trabalho de Conclusão de Curso 2726 
e/ou o Estágio Supervisionado, o discente poderá solicitar, também, antecipação da defesa, a 2727 
partir do 30º dia letivo, desde que conste a anuência expressa do seu orientador. 2728 

CAPÍTULO II 2729 
DA REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS 2730 

Art. 406. A UFERSA poderá, mediante processo de revalidação e reconhecimento, declarar 2731 
equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para fins previstos em lei, diplomas de Cursos 2732 
de Graduação e Pós-Graduação stricto sensu expedidos por Instituições Estrangeiras de 2733 
Educação Superior e Pesquisa, desde que a equivalência abranja áreas congêneres, similares 2734 
ou afins oferecidas na UFERSA, de acordo com a Tabela de Áreas do Conhecimento da 2735 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 2736 
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Art. 407. A revalidação e o reconhecimento de diplomas de cursos superiores obtidos no 2737 
exterior pela UFERSA serão fundamentados em análise que considera o mérito, condições 2738 
acadêmicas do curso ou programa cursado pelo interessado, e, quando for o caso, o 2739 
desempenho global da instituição ofertante, bem como serão levadas em consideração as 2740 
diferenças existentes entre o funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos 2741 
cursos em países distintos. 2742 

Art. 408. Para fins de consulta e subsídio à execução, gestão e análise dos processos de 2743 
revalidação de diplomas de graduação e de reconhecimento de diplomas de pós-graduação 2744 
stricto sensu (mestrado e doutorado), a UFERSA utilizará a Plataforma Carolina Bori. 2745 

Art. 409. Somente serão revalidados ou reconhecidos os diplomas expedidos por 2746 
universidades estrangeiras devidamente validados pela legislação vigente nos países de 2747 
origem.  2748 

Art. 410. Os candidatos à Revalidação de Diploma para o Curso de Medicina realizarão o 2749 
procedimento por meio do Revalida/INEP (exame nacional que reconhece diplomas 2750 
estrangeiros de Medicina). 2751 

Art. 411. Após recebimento do pedido de revalidação, acompanhado da respectiva 2752 
documentação de instrução, a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) providenciará no prazo 2753 
de 30 (trinta) dias, exame preliminar do pedido e emitirá despacho saneador acerca da 2754 
adequação da documentação exigida ou da necessidade de complementação, bem como da 2755 
existência de curso de mesmo nível ou área equivalente. 2756 

§1 Identificada necessidade de apresentação de documentação complementar, o 2757 
interessado terá 60 (sessenta) dias, contados a partir da data em que teve ciência da 2758 
notificação, para apresentar a documentação necessária. 2759 

§2 Não sendo possível o cumprimento do prazo estabelecido no parágrafo anterior, 2760 
poderá o requerente solicitar a suspensão do processo por até 90 (noventa) dias. 2761 

§3 Serão considerados indeferidos os processos: 2762 
I. Com pendência de documentação, cuja complementação apontada pela UFERSA não 2763 

tenha sido apresentada pelo requerente, no prazo estipulado no §1º deste caput; 2764 
II. Cuja suspensão não tenha sido solicitada pelo requerente, conforme §2º deste caput. 2765 

Seção I 2766 
Da Solicitação da Revalidação 2767 

Art. 412. O pedido de revalidação de diplomas de cursos superiores obtidos no exterior deverá 2768 
ser admitido a qualquer data pela UFERSA e concluído no prazo máximo de até cento e oitenta 2769 
dias. 2770 

Art. 413. Constatada a adequação da documentação necessária para análise da revalidação e a 2771 
existência de curso de mesmo nível equivalente, a PROGRAD emitirá a Guia de Recolhimento 2772 
da União (GRU) para pagamento da taxa de abertura do processo de revalidação de diploma 2773 
de graduação. 2774 

Art. 414. O valor da taxa para abertura do processo e registro de revalidação de diploma será 2775 
estabelecido por regulamentação específica da UFERSA. 2776 
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§1 Após o pagamento da taxa, o interessado deverá fornecer cópia da GRU e do 2777 
comprovante de recolhimento para compor o rol de documentos necessários e viabilizar a 2778 
abertura do processo e a emissão do número do protocolo. 2779 

§2 Em nenhuma hipótese, a taxa será devolvida ao requerente. 2780 

Art. 415. O processo será encaminhado à Comissão de Revalidação para análise. 2781 

Seção II 2782 
Do Processo de Revalidação dos Diplomas de Graduação 2783 

Art. 416. A tramitação do pedido de revalidação poderá ocorrer de duas formas: 2784 
I. Tramitação normal; 2785 

II. Tramitação simplificada 2786 

Subseção I 2787 
Da Tramitação Normal 2788 

Art. 417. O processo de revalidação de diploma será instaurado mediante requerimento do 2789 
interessado, instruído com os seguintes documentos: 2790 

I. Requerimento de solicitação de revalidação de diploma. 2791 
II. Termo de aceitação de condições e compromissos.  2792 

III. Cópia do Registro Geral (RG) e CPF, para brasileiro ou naturalizado; 2793 
IV. Prova de quitação com o serviço militar, se brasileiro do sexo masculino; 2794 
V. Comprovante de regularidade junto à Justiça Eleitoral, se brasileiro; 2795 

VI. Certificado de naturalização, quando for o caso; 2796 
VII. Passaporte com visto de longa duração (residente, discente ou trabalho) válido para o 2797 

Brasil, se estrangeiro. 2798 
VIII. Cópia do diploma do curso a ser revalidado;  2799 

IX. Cópia do histórico escolar do curso a ser revalidado, contendo os componentes 2800 
curriculares ou atividades cursadas e aproveitadas em relação aos resultados das 2801 
avaliações e frequência, bem como a tipificação e aproveitamento de estágio e outras 2802 
atividades de pesquisa e extensão, classificadas como obrigatórias e não obrigatórias; 2803 

X. Projeto pedagógico ou organização curricular do curso, indicando os conteúdos ou as 2804 
ementas dos componentes curriculares e as atividades relativas à pesquisa e extensão, 2805 
bem como o processo de integralização do curso, autenticados pela instituição 2806 
estrangeira responsável pela diplomação; 2807 

XI. Nominata e titulação do corpo docente vinculado aos componentes curriculares 2808 
cursados pelo requerente, autenticadas pela instituição estrangeira responsável pela 2809 
diplomação; 2810 

XII. Informações institucionais, quando disponíveis, relativas ao acervo da biblioteca e 2811 
laboratórios, planos de desenvolvimento institucional e planejamento, relatórios de 2812 
avaliação e desempenho internos ou externos, políticas e estratégias educacionais de 2813 
ensino, extensão e pesquisa, autenticados pela instituição estrangeira responsável pela 2814 
diplomação; 2815 

XIII. Reportagens, artigos ou documentos indicativos da reputação, da qualidade e dos 2816 
serviços prestados pelo curso e pela instituição, quando disponíveis e a critério do 2817 
requerente;  2818 

§1 Os documentos de que tratam os incisos VIII e IX deverão ser registrados por 2819 
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instituição estrangeira responsável pela diplomação, de acordo com a legislação vigente no 2820 
país de origem, apostilado no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção de 2821 
Haia (Resolução CNJ nº 228, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça) ou 2822 
autenticado por autoridade consular competente, no caso de país não signatário. 2823 

§2 Cabe ao requerente apresentar tradução juramentada dos documentos estrangeiros 2824 
descritos nos incisos de V a X quando apresentados em idioma distinto do português, inglês, 2825 
francês e espanhol. 2826 

§3 As traduções definidas no parágrafo anterior devem constar nas folhas 2827 
imediatamente seguintes ao documento traduzido. 2828 

§4  Os refugiados estrangeiros que não estejam de posse dos seus diplomas, históricos 2829 
ou outros documentos exigidos, poderão ser submetidos a prova de conhecimentos, 2830 
conteúdos e habilidades como forma exclusiva de avaliação destinada a Revalidação.  2831 

Art. 418. Cabe às Comissões de Revalidação, em comum acordo com as Resoluções expedidas 2832 
pelo Conselho Nacional de Educação, as instruções próprias do Ministério da Educação, a 2833 
Plataforma Carolina Bori e eventuais normas específicas vigentes, analisar:  2834 

I. A qualificação atribuída pelo título no país de origem; 2835 
II. A conformação da documentação com o título a ser revalidado; 2836 

III. A equivalência entre o curso realizado no exterior e o realizado na UFERSA; 2837 
IV. O cumprimento dos requisitos mínimos prescritos para os cursos brasileiros 2838 

correspondentes tais como, conteúdo, carga horária, trabalho de conclusão de curso e 2839 
estágios obrigatórios; 2840 

V. A integralização de componentes curriculares imprescindíveis ao desempenho 2841 
profissional no país. 2842 

§1 A revalidação dar-se-á com a avaliação global das condições acadêmicas de 2843 
funcionamento do curso realizado no exterior e das condições institucionais de sua oferta. 2844 

§2 A avaliação deverá ater-se, especialmente à organização curricular, ao perfil do corpo 2845 
docente, às formas de progressão, conclusão e avaliação de desempenho do requerente. 2846 

§3 Para a revalidação do diploma, será considerada a similitude entre o curso de origem 2847 
e as exigências mínimas de formação estabelecidas pelas diretrizes curriculares de cada curso 2848 
ou área. 2849 

§4 Na análise será levada em consideração somente a equivalência global de 2850 
competências entre o curso de origem e o respectivo curso da UFERSA, não sendo necessária a 2851 
comparação integral dos currículos através do cotejo de componentes curriculares e cargas 2852 
horárias. 2853 

§5 A comissão ao longo da tramitação do processo de revalidação poderá solicitar 2854 
informações e procedimentos complementares acerca das condições de oferta do curso para 2855 
subsidiar o processo de exame da documentação. 2856 

Art. 419. Quando surgirem dúvidas sobre a real equivalência entre os estudos realizados no 2857 
exterior e os correspondentes nacionais, ou quando se detectar a necessidade de 2858 
complementação curricular em alguns conteúdos, a comissão poderá indicar que o candidato 2859 
seja submetido a exames e provas, destinados à comprovação dessa equiparação. 2860 
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§1 Os exames e provas versarão sobre as matérias incluídas nos currículos dos cursos 2861 
correspondentes no Brasil, levando-se em conta as diretrizes curriculares nacionais, podendo 2862 
ser de natureza teórica e/ou prática. 2863 

§2 Os exames e provas serão realizados em língua portuguesa e deverão ser preparados 2864 
especificamente para fins de revalidação, aferindo o domínio dos conteúdos fundamentais e 2865 
das competências e habilidades gerais esperadas do profissional da área. 2866 

§3 O candidato que não participar das provas terá o seu pedido de revalidação 2867 
encerrado e indeferido. 2868 

Art. 420. Quando os resultados da análise documental, bem como os exames e provas, 2869 
demonstrarem o preenchimento parcial das condições exigidas para revalidação, o requerente 2870 
poderá por indicação da Comissão de Revalidação realizar estudos complementares sob a 2871 
forma de matrícula regular em componentes curriculares do curso a ser revalidado. 2872 

§1 A Comissão emitirá parecer citando quais componentes curriculares deverão ser 2873 
cursados, a carga horária, a frequência e a nota mínimas para aprovação e demais requisitos 2874 
considerados necessários.  2875 

§2 Os estudos complementares poderão ser realizados na própria UFERSA ou em outra 2876 
instituição de ensino superior pública que ministre curso correspondente reconhecido, desde 2877 
que previamente autorizado pela UFERSA.  2878 

§3 Optando por cursar os estudos complementares na UFERSA, esta fica obrigada a 2879 
ofertar vaga para matrícula regular do requerente nos devidos componentes curriculares. 2880 

§4 Caso opte por cursar os componentes curriculares em outra IES pública, o candidato 2881 
poderá fazê-lo mediante autorização da Comissão de Revalidação que fará a prévia análise dos 2882 
programas dos componentes curriculares para verificação de equivalência. 2883 

Art. 421. Concluído o processo de análise, a comissão de revalidação elaborará relatório 2884 
circunstanciado sobre os procedimentos adotados e emitirá parecer conclusivo sobre a 2885 
viabilidade da revalidação pretendida ou sobre a necessidade de estudos complementares. 2886 

§1 O parecer da comissão será homologado pelo Colegiado de Curso e pelo Conselho de 2887 
Centro. 2888 

§2 Da decisão caberá recurso ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 2889 

Art. 422. Concluída a tramitação, o processo será encaminhado à PROGRAD. 2890 

§1 A UFERSA terá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do 2891 
pedido de revalidação, para se pronunciar, fazendo o devido registro ou indicando a 2892 
necessidade de complementação de estudos. 2893 

§2 Quando a análise concluir pela necessidade de complementação de estudos, o 2894 
requerente terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses para comprovar a 2895 
complementação de estudos realizada, e no caso de não cumprimento do prazo, o processo 2896 
será indeferido. 2897 
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Subseção II 2898 
Da Tramitação Simplificada 2899 

Art. 423. Entende-se por tramitação simplificada aquela que se aterá, unicamente, à 2900 
verificação da documentação especificada no Art. 417 e prescindirá de análise aprofundada ou 2901 
processo avaliativo específico.  2902 

Art. 424. A tramitação simplificada aplica-se exclusivamente: 2903 
I. Aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista 2904 

específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;  2905 
II. Aos diplomas oriundos de cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido 2906 

resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos 2907 
Universitários do MERCOSUL (ARCU-SUL); 2908 

III. Aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido 2909 
discentes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de 6 (seis) 2910 
anos; 2911 

IV. Aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa 2912 
Universidade para Todos (PROUNI), conforme Portaria do MEC nº 381, de 29 de março 2913 
de 2010. 2914 

Parágrafo único. Para tramitação simplificada, além da documentação exigida no Art. 2915 
417, o interessado deve apresentar também o comprovante de que recebeu bolsa de estudos, 2916 
nos casos dos incisos III e IV. 2917 

Art. 425. Os processos, objeto de tramitação simplificada, serão finalizados no prazo de 60 2918 
(sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do processo. 2919 

Art. 426. Os processos que não se enquadrem na tramitação simplificada seguirão de forma 2920 
normal. 2921 

Seção III 2922 
Dos Processos de Análise de Complementação de Estudos 2923 

Art. 427. Os interessados para os quais a comissão tenha indicado a necessidade de 2924 
complementação de estudos poderão, após a realização desses estudos complementares, 2925 
solicitar a reanálise do pedido. 2926 

§1 Só será permitida a análise de complementação de estudos para os interessados que 2927 
tenham solicitado revalidação de diploma na própria UFERSA e que estejam dentro do prazo 2928 
fixado no Art. 422.§2 dessa Resolução. 2929 

§2 Os estudos complementares só serão aceitos caso cumpram estritamente os 2930 
requisitos apontados pelo parecer da comissão de revalidação. 2931 

Art. 428. A análise de complementação de estudos será realizada mediante requerimento do 2932 
interessado, instruído com os seguintes documentos: 2933 

I. Comprovação de que a instituição de ensino superior pública onde foram realizados os 2934 
estudos complementares ministra curso correspondente reconhecido; 2935 

II. Histórico escolar ou documento equivalente, com a indicação dos estudos 2936 
complementares realizados, incluindo menções ou notas, cargas horárias e demais 2937 
informações relevantes; 2938 
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III. Conteúdos programáticos estudados, autenticados pela instituição; 2939 
IV. Diários de classe ou instrumento similar, indicando os professores responsáveis pelos 2940 

cursos, dias e horários das atividades realizadas e a frequência dos interessados, 2941 
autenticados pela instituição. 2942 

Parágrafo único. Os documentos citados nos incisos I, III e IV são dispensáveis caso os 2943 
estudos complementares tenham sido realizados na própria UFERSA. 2944 

Art. 429. O requerimento de análise de complementação de estudos, juntamente com a 2945 
documentação de comprovação, serão anexados ao processo que será encaminhado a 2946 
Comissão de revalidação ou a uma nova Comissão nomeada pelo Colegiado do Curso, caso seja 2947 
necessário.  2948 

Art. 430. Na reanálise da revalidação a Comissão examinará exclusivamente: 2949 
I. A adequação da documentação apresentada; 2950 

II. Se o interessado cumpriu os requisitos mínimos indicados no parecer da Comissão de 2951 
revalidação. 2952 

Art. 431. Concluída a reanálise, a Comissão de revalidação emitirá parecer conclusivo sobre a 2953 
viabilidade ou não da revalidação pretendida. 2954 

§1 O parecer da Comissão será homologado pelo Colegiado de Curso e pelo Conselho do 2955 
Centro correspondente. 2956 

§2 Da decisão caberá recurso ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 2957 
como última instância de julgamento no âmbito da UFERSA. 2958 

Art. 432. A UFERSA terá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 2959 
recepção do processo de análise de complementação de estudos, para se pronunciar sobre o 2960 
pedido de reanálise da revalidação. 2961 

Seção IV 2962 
Da Comissão para Revalidação de Diploma de Graduação 2963 

Art. 433. A PROGRAD solicitará aos colegiados dos cursos de graduação indicação de docentes 2964 
para comporem Comissões de revalidação de diplomas. 2965 

Parágrafo único. A cada novo processo protocolado, uma Comissão de Revalidação será 2966 
formada com no mínimo três integrantes nomeados por meio de portaria emitida pela 2967 
PROGRAD. 2968 

Seção V 2969 
Do Registro da Revalidação do Diploma de Graduação 2970 

Art. 434. Concluído o processo e sendo revalidado o título o diploma será apostilado e 2971 
registrado pela Divisão de Registro Escolar ou equivalente, obedecendo-se à legislação 2972 
brasileira dos títulos conferidos por instituições de ensino superior.  2973 

Art. 435. O registro de diploma será efetuado mediante solicitação do interessado, instruído 2974 
com os seguintes documentos: 2975 

I. Originais de toda documentação que subsidiou o processo de análise; 2976 
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II. Original do diploma de graduação a ser revalidado; e 2977 
III. Comprovante de recolhimento da taxa exigida. 2978 

CAPÍTULO II 2979 
DO RECONHECIMENTO DOS DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 2980 

Art. 436. Poderão ser admitidos ao processo de reconhecimento somente diplomas de 2981 
mestrado e doutorado obtidos em cursos credenciados nos respectivos sistemas de 2982 
acreditação do país-sede da instituição outorgante e que exijam a elaboração e exame de 2983 
dissertação ou de tese. 2984 

Art. 437. A tramitação do pedido de reconhecimento poderá ocorrer de duas formas: 2985 
I. Tramitação normal; 2986 

II. Tramitação simplificada  2987 
Seção I 2988 

Da Tramitação Normal 2989 

Art. 438. A solicitação de reconhecimento deve ser feita a qualquer tempo, pelo requerente 2990 
com apresentação dos seguintes documentos: 2991 

I.   Requerimento de solicitação de Reconhecimento de diploma. 2992 
II. Termo de aceitação de condições e compromissos.  2993 
III. Cópia do Registro Geral (RG), para brasileiro ou naturalizado. 2994 
IV.  Se estrangeiro, cópia de identidade 2995 
V. Cadastro contendo os dados pessoais e, quando for o caso, informações acerca de 2996 
vinculação institucional que mantenha no Brasil. 2997 
VI.  Comprovante de recolhimento da Conta Única da União da taxa de 2998 
Reconhecimento, nos termos de Resolução específica (Após despacho saneador 2999 
acerca da adequação da documentação exigida); 3000 
VII. Prova de quitação com o serviço militar, se brasileiro do sexo masculino; 3001 
VIII. Comprovante de regularidade junto à Justiça Eleitoral, se brasileiro; 3002 
IX.  Cópia do diploma a ser reconhecido, devidamente registrado pela instituição 3003 
estrangeira responsável pela diplomação, de acordo com a legislação vigente no país 3004 
de origem. 3005 
X.  Exemplar da tese ou dissertação com registro de aprovação da banca 3006 
examinadora com cópia em arquivo digital em formato compatível, acompanhada 3007 
dos seguintes documentos: 3008 

a. Ata ou documento oficial da instituição de origem, contendo a data da 3009 
defesa, o título do trabalho, a sua aprovação e conceitos outorgados; 3010 

b. Nomes dos participantes da banca examinadora e do orientador 3011 
acompanhados dos respectivos currículos resumidos;  3012 

c. Caso o programa não preveja a defesa pública da dissertação ou tese, 3013 
deve o requerente anexar documento emitido e autenticado pela instituição 3014 
de origem, descrevendo os procedimentos de avaliação de qualidade 3015 
adotados pela instituição, inclusive, quando for o caso, avaliação cega 3016 
emitida por parecerista externo. 3017 

XI. Cópia do histórico escolar, descrevendo componentes curriculares ou atividades 3018 
cursadas, com os respectivos períodos e carga horária total, indicando o resultado 3019 
das avaliações em cada componente curricular; 3020 
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XII. Descrição resumida das atividades de pesquisa realizadas, estágios e cópia 3021 
impressa ou em endereço eletrônico dos trabalhos científicos decorrentes da 3022 
dissertação ou tese, publicados e/ou apresentados em congressos ou reuniões 3023 
acadêmico-científicas, indicando a(s) autoria(s), o nome do periódico e a data da 3024 
publicação e/ou nome e local dos eventos científicos onde os trabalhos foram 3025 
apresentados;  3026 

XIII. Resultados da avaliação externa do curso ou programa de pós-graduação da 3027 
instituição, quando houver e tiver sido realizada por instituições públicas ou 3028 
devidamente acreditadas no país de origem, e outras informações existentes acerca 3029 
da reputação do programa, indicadas em documentos, relatórios ou reportagens. 3030 

§1 Caberá à UFERSA solicitar ao requerente, quando julgar necessário, a tradução da 3031 
documentação prevista neste artigo. 3032 

§2 . O disposto no parágrafo anterior não se aplica às línguas francas utilizadas no 3033 
ambiente de trabalho da pesquisa institucional, tais como o inglês, francês e o espanhol. 3034 

§3  Os documentos de que tratam os incisos IX, X, XI deverão ser registrados por 3035 
instituição estrangeira responsável pela diplomação, de acordo com a legislação vigente no 3036 
país de origem, apostilado no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção de 3037 
Haia (Resolução CNJ nº 228, de 2016, do Conselho Nacional de Justiça) ou autenticado por 3038 
autoridade consular competente, no caso de país não signatário. 3039 

§4  Os refugiados estrangeiros que não estejam de posse dos seus diplomas, históricos 3040 
ou outros documentos exigidos, poderão ser submetidos a prova de conhecimentos, 3041 
conteúdos e habilidades como forma exclusiva de avaliação destinada a reconhecimento. 3042 

Art. 439. O requerente, quando de posse de diplomas de mestrado e doutorado obtidos no 3043 
exterior, poderá requerer o reconhecimento de ambos por meio de processos distintos.  3044 

Art. 440. Cabe às Comissões de Reconhecimento em comum acordo com as Resoluções 3045 
expedidas pelo Conselho Nacional de Educação, as instruções próprias do Ministério da 3046 
Educação, a Plataforma Carolina Bori e eventuais normas específicas vigentes, analisar: 3047 

I. A qualificação atribuída pelo título no país de origem; 3048 
II. A conformação da documentação com o título a ser reconhecido; 3049 

III. O cumprimento dos requisitos mínimos prescritos para os cursos de pós-graduação 3050 
brasileiros correspondentes tais como, a organização curricular, o perfil do corpo 3051 
docente, as formas de progressão, conclusão e avaliação de desempenho. 3052 

§2  O reconhecimento de diplomas de pós-graduação dar-se-á com a avaliação global 3053 
das condições acadêmicas de funcionamento do curso de origem e das condições 3054 
institucionais de sua oferta. 3055 

§3 . A comissão ao longo da tramitação do processo de revalidação poderá solicitar 3056 
informações e procedimentos complementares acerca das condições de oferta do curso para 3057 
subsidiar o processo de exame da documentação. 3058 

§4 O processo de avaliação deverá considerar as características do curso estrangeiro, 3059 
tais como a organização institucional da pesquisa acadêmica no âmbito da pós-graduação 3060 
stricto sensu, a forma de avaliação do candidato para integralização do curso e o processo de 3061 
orientação e defesa da Dissertação de Mestrado ou da Tese de Doutorado. 3062 

§5 O processo de avaliação poderá considerar, também, Diplomas resultantes de 3063 
cursos com características curriculares e de organização de pesquisa, distintas dos Programas 3064 
e cursos stricto sensu ofertados pela UFERSA. 3065 
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§6 Para o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, a UFERSA poderá organizar 3066 
comitês de avaliação com a participação de professores e pesquisadores externos ao corpo 3067 
docente da Instituição que possuam perfil acadêmico-científico adequado à avaliação do 3068 
processo específico. 3069 

Seção II 3070 
Da Tramitação Simplificada 3071 

Art. 441. A tramitação simplificada consiste, exclusivamente, no exame da verificação da 3072 
documentação comprobatória da diplomação nos cursos especificados no Art. 438, 3073 
prescindindo de análise aprofundada ou processo avaliativo específico. 3074 

Art. 442.  A tramitação simplificada dos pedidos de reconhecimento de diplomas aplica-se 3075 
exclusivamente nos seguintes casos: 3076 

I. Aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados na lista 3077 
específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori; 3078 

II. Aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros listados na Plataforma 3079 
Carolina Bori, que receberam discentes com bolsa concedida por agência 3080 
governamental brasileira;  3081 

III. Aos diplomas obtidos no exterior em programa para o qual haja acordo de dupla 3082 
titulação com programa de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) no 3083 
âmbito do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), avaliado e recomendado pela 3084 
CAPES. 3085 

Parágrafo único. Para tramitação simplificada, além da documentação exigida no Art. 3086 
438 o interessado deve apresentar também o comprovante de que recebeu bolsa de estudos 3087 
concedida por agência governamental brasileira, no caso do item II. 3088 

Art. 443. Os processos, objeto de tramitação simplificada, serão finalizados no prazo de 90 3089 
(noventa) dias, contados a partir da data de abertura do processo. 3090 

Art. 444. Os processos que não se enquadrem na tramitação simplificada seguirão de forma 3091 
normal. 3092 

Seção III 3093 
Da Comissão para Reconhecimento de Diploma de Pós-Graduação 3094 

Art. 445. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG) solicitará aos colegiados dos 3095 
cursos de pós-graduação indicação de docentes para comporem Comissões de 3096 
reconhecimento de diplomas. 3097 

§1 A cada novo processo protocolado, uma Comissão de Reconhecimento será formada 3098 
por, no mínimo, 3 (três) professores doutores para bancas de mestrado e 3 (três) para bancas 3099 
de doutorado, na mesma área ou em área afim, que, após a análise, emitirão parecer 3100 
circunstanciado. 3101 

§2 A nomeação dos integrantes se dará por meio de Portaria. 3102 

Seção IV 3103 
Do Resultado da Análise e Recursos 3104 

 3105 
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Art. 446. Concluído o processo de análise, a comissão de reconhecimento elaborará relatório 3106 
circunstanciado sobre os procedimentos adotados e emitirá parecer conclusivo sobre a 3107 
viabilidade do reconhecimento pretendido. 3108 

§1 . O parecer da comissão será homologado pelo Colegiado do Programa e pelo 3109 
Conselho de Centro. 3110 

§2 . Da decisão caberá recurso ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 3111 

Seção V 3112 
Do Registro do Reconhecimento do Diploma de Pós-Graduação 3113 

Art. 447. Concluído o processo e sendo reconhecido o título, o requerente será cientificado 3114 
do parecer e da decisão final pela PROPPG. 3115 

Art. 448. O registro de diploma será efetuado mediante solicitação do interessado, instruído 3116 
com os seguintes documentos: 3117 

I. Originais de toda documentação que subsidiou o processo de análise; 3118 
II. Original do diploma a ser reconhecido; 3119 

III. Comprovante de recolhimento da taxa exigida. 3120 

§2 A PROPPG apostilará o diploma reconhecendo como equivalente a mestrado ou 3121 
doutorado e, quando for o caso, constar correspondência entre o título original com a 3122 
nomenclatura adotado no Brasil, preservando a nomenclatura do título do diploma original. 3123 

§3  O apostilamento do Reconhecimento do Diploma será feito em até trinta dias após a 3124 
apresentação dos documentos originais. 3125 

CAPÍTULO III 3126 
DAS ORIENTAÇÕES GERAIS DA REVALIDAÇÃO E DO RECONHECIMENTO 3127 

Art. 449.  Fica vedado ao requerente fazer igual solicitação de revalidação ou reconhecimento 3128 
em mais de uma universidade pública simultaneamente. 3129 

Art. 450. Identificado, a qualquer tempo, o não atendimento do presente Regulamento ou a 3130 
utilização de quaisquer meios ilícitos por parte do interessado, o processo será alterado e 3131 
fornecido parecer conclusivo de indeferimento, sendo assegurado o contraditório e ampla 3132 
defesa. 3133 

§1 . O requerente responde administrativa, civil e criminalmente pela falsidade das 3134 
informações prestadas, bem como pela documentação apresentada. 3135 

§2 . Constatada qualquer irregularidade, a qualquer tempo, e após o contraditório e 3136 
ampla defesa, a revalidação ou reconhecimento, bem como seu registro, serão devidamente 3137 
cancelados. 3138 

Art. 451.  Casos omissos referentes à revalidação de diplomas de graduação e 3139 
reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu serão resolvidos pela PROGRAD 3140 
e PROPPG, respectivamente. 3141 

Parágrafo único. Os casos omissos nesta resolução serão analisados de acordo 3142 
com a Resolução CNE nº 3, de 22 de junho de 2016 e a Portaria Normativa N° 22 de 13 de 3143 
dezembro de 2016. 3144 
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TÍTULO IX 3145 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 3146 

Art. 452. Os cursos de natureza temporária ou esporádica obedecem às disposições deste 3147 
Regulamento no que couber. 3148 

Art. 453. Os colegiados de curso devem adequar seus projetos pedagógicos e estruturas 3149 
curriculares a este Regulamento dentro do prazo de um ano da sua entrada em vigor  3150 

Art. 454. A contagem dos critérios relativos ao cancelamento de vínculo por insuficiência de 3151 
desempenho terá início no semestre seguinte ao da entrada em vigor deste Regulamento. 3152 

Art. 455. Componentes curriculares que estejam cadastrados como disciplinas, módulos ou 3153 
blocos em discordância com o disposto no Art. 128.§1 e no §1 do Art. 140 devem ser 3154 
transformados pela PROGRAD no tipo de componente curricular adequado para representar 3155 
sua natureza e incorporados às estruturas curriculares dos quais fazem parte. 3156 

Art. 456. O sistema oficial de registro e controle acadêmico deve implantar mecanismo para 3157 
que todos os atuais discentes de graduação da UFERSA só possam efetuar matrícula no 3158 
primeiro período letivo de vigência deste Regulamento se atestar o recebimento de cópia 3159 
eletrônica do Regulamento dos cursos de graduação da UFERSA e manifestarem ciência das 3160 
alterações introduzidas. 3161 

Art. 457. Este regulamento deverá ser revisado, após dois anos de vigência, por comissão 3162 
designada pelo Magnífico Reitor, e as possíveis modificações encaminhadas ao CONSEPE, para 3163 
apreciação. 3164 

Art. 458. Casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela PROGRAD. 3165 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 

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  
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ANEXO II 

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA – IEA 

 
Descrição dos índices acadêmicos 

MC 
A Média de Conclusão (MC) é a media do rendimento escolar final obtido pelo aluno nos 
componentes curriculares em que obteve êxito, ponderadas pela carga horária discente 
dos componentes. 

IRA 
O Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) é a média do rendimento escolar final obtido 
pelo aluno nos componentes curriculares que concluiu, ponderadas pela carga horária 
discente dos componentes. 

IECH 
O Índice de Eficiência em Carga Horária (IECH) é divisão da carga horária com aprovação 
pela carga horária utilizada. 

IEPL 
O Índice de Eficiência em Períodos Letivos (IEPL) é divisão da carga horária acumulada 
pela carga horária esperada. 

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

 

CÁLCULOS DOS INDICADORES DE RENDIMENTO ACADÊMICO ACUMULADO 

Média de Conclusão (MC) 

 

A Média de Conclusão (MC) é a média ponderada do rendimento escolar final nos 
componentes curriculares em que 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 escolar) 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 escolar não é expresso de forma numérica. 
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Média de Conclusão Normalizada (MCN) 

 

A Média de Conclusão Normalizada (MCN) é a MC do aluno normalizada em relação à média 
(μ) e desvio padrão amos ral (σ) das MCs dos concluintes da mesma modalidad  do curso, 
obtida pela seguinte fórmula: 

 

Nessa fórmula, MC é a Média de Conclusão do aluno para o qual está sendo calculada a MCN. 
A média (μ) e desvio padrão amostral (σ) são calculados pela se uinte fórmula: 

 

Nessas fórmulas, são contabilizados todos os M alunos que concluíram o mesmo 
curso/modalidade nos últimos 05 (cinco) anos, onde MCi é a Média de Conclusão final obtida 
pelo i-ésimo concluinte. São excluídos do cálculo os alunos que não concluíram cm êxito o 
curso por qualquer motivo bem como aqueles que fizeram apenas apostilamento de 
habilitação ou certificação de ênfase. 

 

Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) 

 

O Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) é a média ponderada do rendimento escolar final 
obtido pelo aluno em todos os componentes curriculares que concluiu ao longo do curso, 
obtida pela seguinte fórmula: 

 

Nessa fórmula, são contabilizados todos os N componentes curriculares concluídos, seja com 
aprovação ou com reprovação por nota ou frequência, onde ni é a nota (rendimento escolar) 
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, 
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cancelados e dispensados, as atividades complementares e os componentes curriculares cujo 
rendimento escolar 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 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 
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aluno. 

 

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 

 

Índice de Eficiência Acadêmica Normalizado (IEAN) 

 

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

 

IEAN = MCN × IECH × IEPL 

 

 

 

 

 

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 
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(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 - Componentes curriculares complementares/optativos 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 Colegiado de 
curso (40h total) 
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