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TÍTULO I
Da Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação
CAPÍTULO I – Da Organização Administrativa
Seção I Definições e Competências
Da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
Art. 1º A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação –
PROEG é o órgão responsável pela execução das
atividades
administrativas
e
pedagógicas
destinadas à condução acadêmica dos cursos de
graduação
da
Universidade
Federal
de
Rondonópolis – UFR.
Art. 2º O(a) pró-reitor(a) é o(a) agente executivo(a)
da PROEG, sendo substituído(a) em suas ausências
e impedimentos pelo(a) seu(sua) substituto(a) legal
designado(a) em portaria.
Art. 3º São competências do(a) pró-reitor(a) de
ensino de graduação, com o suporte das
coordenadorias e setores administrativos da
PROEG:
I - planejar, executar, supervisionar, coordenar e
avaliar políticas no âmbito de sua competência,

visando o acesso e a melhoria da qualidade do
ensino de graduação;
II - designar comitês e comissões;
III - promover a articulação do ensino com a
pesquisa, a extensão e a inovação visando à ampla
formação acadêmica;
IV - instaurar normas administrativas específicas às
áreas de atuação da PROEG, de acordo com as
políticas institucionais e a legislação federal;
V - planejar, coordenar e supervisionar as atividades
desenvolvidas pelas unidades vinculadas à PROEG;
VI - assinar certificados de concessão de bolsas de
estágio, atos e documentos referentes a programas
de bolsas acadêmicas, mobilidade estudantil e
documentos relativos a registros acadêmicos;
VII - autorizar processos seletivos de graduação;
VIII - firmar convênios relativos a estágios e propor
a adesão em editais de interesse do
desenvolvimento do ensino de graduação;
IX - emitir portarias de assuntos exclusivos da
PROEG;

X – propor a política de desenvolvimento de pessoal
da PROEG.
Da Coordenadoria de Ensino de Graduação
Art. 4º A Coordenadoria de Ensino de Graduação –
CEG é responsável pela gestão das ações
estratégicas e da articulação da graduação da UFR.
Art. 5º São competências da CEG:
I - acompanhar a criação de cursos de graduação
nas modalidades presencial e a distância;
II - articular com as coordenações dos cursos de
graduação e comitês/comissões na proposição de
estratégias de intervenção para a melhoria dos
índices dos cursos da UFR;
III – acompanhar a gestão das rotinas acadêmicas
referentes aos estágios, mobilidade, aulas de
campo, ligas acadêmicas;
IV – avaliar e encaminhar, com a gestão superior, as
propostas de Projetos Pedagógicos de Cursos – PPC;
V - administrar o Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência – PIBID, o Programa de
Residência Pedagógica – PRP, a Monitoria e outros

de sua competência.
Da Coordenadoria de Programas Especiais
Art. 6º A Coordenadoria de Programas Especiais –
CPE é responsável pela gestão das ações
relacionadas ao uso das Tecnologias da Informação
e Comunicação – TIC no ensino de graduação da
UFR.
Art. 7° São competências da CPE:
I - implementar a modalidade Educação a Distância
– EaD em cursos de graduação da UFR;
II - atender a demandas especiais que privilegiem o
potencial pedagógico das novas tecnologias na
graduação;
III - administrar o Programa de Educação Tutoria –
PET, a Tutoria e outros de sua competência;
IV – gerir os processos de regulação dos cursos no
MEC;
V - administrar os processos de avaliação externa
vinculados ao MEC.

Da Coordenadoria de Registro e Controle
Acadêmico
Art. 8º A Coordenadoria de Registro e Controle
Acadêmico – CRCA é responsável pela gestão da
administração escolar da graduação e processos
seletivos.
Art. 9º São competências da CRCA:
I - administrar o processo seletivo de ingresso na
graduação na UFR;
II - gerir os procedimentos legais para a colação de
grau, a emissão de diplomas/certificados e os
procedimentos do registro de revalidação de
diplomas;
III - administrar o serviço cartorial e o acervo
documental da graduação.
IV - fornecer apoio na coleta de informações
acadêmicas da graduação às coordenações de curso
e às diretorias dos institutos e das faculdades.

Da Coordenadoria de Biblioteca
Art. 10. A Coordenadoria de Biblioteca – CB é
responsável por elaborar e gerir o planejamento
estratégico da biblioteca.
Art. 11. São competências da CB:
I - fomentar a integração da biblioteca com a
comunidade universitária e com a sociedade;
II - aprimorar a qualidade dos serviços e produtos
ofertados em sistemas de gerenciamento de
bibliotecas;
III - ampliar o acesso às bibliotecas virtuais;
IV - adequar os espaços físicos e o acervo da
biblioteca para a inclusão e acessibilidade dos(as)
usuários(as);
V - propor a qualificação dos recursos humanos;
VI - revisar, atualizar, formalizar e padronizar os
procedimentos, atividades e regulamentos da
biblioteca.

Seção II – Dos Comitês e Comissões
Art. 12. O(a) pró-reitor(a) poderá constituir comitês
e comissões temporárias ou permanentes para
demandas específicas, designando seus membros e
indicando as suas presidências.
Art. 13. Os comitês e as comissões auxiliarão na
discussão, proposição, supervisão e avaliação de
ações técnicas e normativas e no assessoramento
das demandas relacionadas ao desenvolvimento do
ensino de graduação.

Seção III – Do Fórum da Graduação
Art. 14. O Fórum da Graduação é uma instância de
discussão permanente, autônoma, de caráter
consultivo, que se caracteriza como espaço para
reflexão, debate, proposição e qualificação de
políticas institucionais para os cursos de graduação
da UFR.
Art. 15. A PROEG é responsável pelo planejamento,
execução e avaliação do Fórum da Graduação da
UFR.
Art.16. A PROEG poderá convidar, sempre que

julgar necessário, profissionais de outras
instituições e/ou unidades acadêmicas para
colaborar com os trabalhos do fórum.

TITULO II – Dos Cursos de Graduação
Presencial
Capítulo I – Da organização Pedagógica

Seção I – Das Definições e Competências
Art. 17. Compete à PROEG prestar assessoramento
didático-pedagógico durante a elaboração do
projeto de criação do curso, devendo ainda emitir
parecer quanto a sua criação.
Art. 18. Cabe ao Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão – Consepe a aprovação final do PPC, bem
como a definição do turno de funcionamento e do
título acadêmico a ele vinculados.
Parágrafo único. A criação ou extinção de
modalidade,
habilitação
ou
turno
de
funcionamento em curso de graduação já existente
só poderá ocorrer por deliberação do Consepe,
ouvindo-se o colegiado do curso.
Art. 19. Os cursos de graduação, sejam
bacharelados, licenciaturas ou de tecnologia,
poderão ser estruturados considerando duas
modalidades de ensino: presencial e a distância.

Parágrafo único. Os cursos de graduação na
modalidade educação a distância serão regidos por
regulamentação própria.
Art. 20. Os cursos de graduação devem oferecer
base ampla à formação do(a) estudante,
abrangendo matérias de áreas fundamentais e
conexas que contribuam para os conteúdos
específicos dos cursos, possibilitando o acesso aos
conhecimentos de áreas correlatas.
Art. 21. Os cursos de graduação têm como objetivo
a formação de profissionais para o exercício de
atividades que demandem estudos superiores,
associando-se à pesquisa, à extensão e à inovação,
devendo ser organizados de forma a atender:
I- à difusão de todas as formas de conhecimento
teórico e prático, em suas múltiplas áreas;
II- à formação de pessoas capacitadas ao exercício
da investigação, bem como à formação de
profissionais para o magistério e dos demais
campos de trabalho nas áreas culturais, artísticas,
científicas, tecnológicas, políticas, sociais e
desportivas;
III- à diversificação de ocupações e mercado de

trabalho e à procura de educação de nível superior;
IV- às diretrizes curriculares e às condições de
duração fixadas pela legislação vigente; e
V- ao progresso dos conhecimentos, à demanda e
às peculiaridades das profissões, mediante a
complementação das diretrizes curriculares.
Art. 22. Os cursos de graduação habilitam os(as)
estudantes à obtenção de formação acadêmica em
nível superior com o grau de bacharel, licenciado(a)
e tecnólogo(a).
§ 1º O bacharelado é um curso de graduação que
confere ao(à) diplomado(a) competências em
determinado campo do saber para o exercício de
atividade profissional, acadêmica ou cultural,
concedendo o grau de bacharel, ou quando houver
legislação específica que assim o determine, o título
específico relacionado à formação.
§ 2º A licenciatura é um curso de graduação
superior que confere ao(à) diplomado(a)
habilitação para atuar como professor(a) da
educação básica e confere o grau de licenciado(a),
ou quando houver legislação específica que assim o
determine, o título específico relacionado à

formação.
§ 3º O curso superior de tecnologia é um
superior de formação especializada em
científica e tecnológica, que confere
diplomado(a) competências para atuar em
profissionais específicas, caracterizadas por
tecnológicos, com o grau de tecnólogo(a).

curso
área
ao(à)
áreas
eixos

§ 4º A duração dos cursos é definida em
semestres e horas, respeitados o tempo mínimo e
máximo permitidos pela legislação vigente.
§ 5º Em situações excepcionais decorrentes de
rendimentos especiais de estudantes ou
desenvolvimento de cursos em turno integral,
poderá ser praticado tempo de integralização
distinto do previsto em legislação, desde que o
projeto pedagógico do curso justifique essa
adequação.
Art. 23. Os cursos de graduação poderão ser
ministrados nos turnos integral, matutino,
vespertino e noturno.
Art. 24. O sistema de integralização dos cursos
adotado pela UFR é o regime de créditos e de
matrículas por disciplina.

§ 1° O crédito é a unidade de medida do trabalho
acadêmico dos cursos de graduação da UFR e
corresponde a 15 horas-aula de atividades
acadêmicas.
§ 2° Os cursos deverão estabelecer, no projeto
pedagógico, os limites máximos de créditos para
efeito de matrícula dos(das) estudantes por
semestre acadêmico.
Da Coordenação de Curso
Art. 25. Conforme definido no estatuto, as
coordenações de curso de graduação são unidades
executivas da administração responsáveis pela
gestão pedagógica dos cursos de graduação ligadas
ao ensino, à pesquisa, extensão e inovação.
Art. 26. O(A) coordenador(a) de curso deve ser
docente estável e ter preferencialmente atuado no
curso por um período mínimo de dois anos, exceção
aos casos de cursos novos ou em outros casos
excepcionais com a devida aprovação da
congregação do instituto ou da faculdade e
anuência da PROEG.
§ 1º O(A) coordenador(a) será eleito com a
participação dos três segmentos da comunidade

universitária vinculados ao instituto ou à faculdade,
que esteja atuando no curso de graduação em
pleito eleitoral, respeitando, ao final da eleição, a
aplicação do peso de 70% à categoria docente,
observada a legislação vigente.
§ 2º Comunidade universitária compreende
docentes do curso do quadro permanente e
docentes contratados que ministram atividades
curriculares no curso, discentes regularmente
matriculados(as)
e
servidores(as)
técnicoadministrativos(as) que estiverem exercendo suas
atribuições funcionais no curso.
§ 3º O mandato do(a) coordenador(a) será de dois
anos, permitida uma recondução.
Art. 27. Em caso de saída do(a) titular antes do fim
do mandato, (a) primeiro(a) substituto(a) irá
assumir a função pelo tempo restante do mandato
ou até a realização da próxima eleição.
Art. 28. Cabe à congregação do instituto e/ou da
faculdade realizar, 60 dias antes do término do
mandato do(a) coordenador(a), a chamada para a
eleição, a ser regida por edital próprio, e homologar
o resultado.

Art. 29. A eleição do(a) coordenador(a) de ensino de
graduaçãoo será precedida de edital, de
responsabilidade da direção do instituto ou da
faculdade.
§ 1º A publicação do edital citado no caput deverá
ser feita com antecedência mínima de 30 dias.
§ 2º As candidaturas das coordenações de curso
serão registradas por meio de chapa constituída
pelo(a) candidato(a) à coordenação com o(a)
primeiro(a) e segundo substitutos.
§ 3º A votação é secreta, devendo cada eleitor(a)
votar em uma única chapa.
§ 4º O exercício do voto é do(a) próprio(a)
eleitor(a), não sendo permitido o voto por
procuração.
Art. 30. Após a homologação, o resultado será
remetido à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas –
PROGEP, para emissão de portaria de designação da
função, e à PROEG, para atualização dos dados
cadastrais da coordenação do curso nos sistemas
necessários.

Do Colegiado de Curso
Art. 31. O colegiado de curso de graduação é
caracterizado como órgão planejador e executor
das tarefas que lhes são peculiares quanto à
gerência do curso de graduação e é a instância
deliberativa e consultiva sobre políticas, estratégias
e rotinas acadêmico-pedagógicas no âmbito do
curso de graduação.
Art. 32. O colegiado de curso de graduação tem as
seguintes atribuições:
I - dar posse a todos os seus membros;
II - elaborar, modificar e aprovar todas as
regulamentações no âmbito do curso, submetendoas à congregação para homologação;
III - cumprir e fazer cumprir as normas baixadas por
instâncias superiores;
IV - articular-se com o Núcleo Docente Estruturante
– NDE para elaborar o PPC e encaminhá-lo à PROEG,
para análise, e ao Consepe, para aprovação,
acompanhando a execução com vistas à sua
efetividade;

V - apreciar as alterações propostas pelo NDE para
o desenvolvimento do PPC;
VI - realizar esforços, em conjunto com o NDE, para
análise e avaliação dos projetos pedagógicos de
curso, das matrizes curriculares, do perfil dos
cursos, das atividades acadêmicas realizadas e dos
projetos desenvolvidos nos cursos, em articulação
com os objetivos e critérios de avaliação
institucional da universidade;
VII - deliberar sobre encaminhamentos realizados
pelo NDE;
VIII - deliberar e supervisionar juntamente com os
docentes o planejamento e desenvolvimento
didático-pedagógico dos componentes curriculares,
mediante as diretrizes do curso e dos programas
específicos;
IX - acompanhar as avaliações externas
relacionadas aos processos de regulação do curso;
X - propor à direção o estabelecimento de
convênios de cooperação técnica e científica com
instituições afins com a finalidade de
desenvolvimento e capacitação no âmbito do curso;

XI - avaliar e emitir parecer sobre os planos de
ensino das disciplinas do curso;
XII - apoiar a realização de eventos acadêmicos do
curso;
XIII - elaborar e acompanhar o desenvolvimento de
planos de estudos dos estudantes.
XIV - deliberar sobre pedidos de aproveitamento de
estudos e adaptação, mediante requerimento dos
interessados;
XV - realizar o acompanhamento e a orientação
acadêmica dos(as) estudantes, inclusive o processo
efetivo da matrícula, transferência e providências
quanto aos afastamentos;
XVI - aprovar os planejamentos e acompanhar os
estágios curriculares supervisionados obrigatórios e
não obrigatórios do curso;
XVII - avaliar, aprovar e acompanhar os programas
acadêmicos pertinentes;
XVIII - acompanhar e supervisionar as atividades de
ensino, pesquisa, extensão e inovação;

XIX - deliberar sobre as solicitações de trancamento
de matrícula e transferências;
XX - decidir sobre recursos acadêmicos solicitados
pelos(as) estudantes, conforme as normas e a
legislação em vigor;
XXI - solicitar à direção as providências adequadas
para melhor utilização do espaço, bem como do
pessoal e do material;
XXII - propor à diretoria-adjunta critérios para a
atribuição dos encargos didáticos;
XXIII - deliberar sobre a restrição de participação
parcial ou total de pessoas externas ao colegiado de
curso de graduação nas reuniões que tratem de
assuntos sigilosos;
XXIV - deliberar sobre o direito à voz de pessoas
externas ao colegiado de curso de graduação nas
reuniões; e
XXV - deliberar e decidir sobre matéria omissa, na
esfera de sua competência.
Art. 33. Quando os assuntos pedagógicos
envolverem diretamente a coletividade do curso de
graduação, as decisões deverão ser tomadas em

colegiado ampliado com a participação de todos(as)
os(as) docentes que lecionam no curso de
graduação, de todos(as) os(as) técnicos(as) que
estejam à disposição do curso de graduação e com
o(a) representante discente do colegiado de curso.
Esse
colegiado
será
convocado
pelo(a)
coordenador(a) do curso em caráter extraordinário.
§ 1º Nas reuniões do colegiado ampliado, todos(as)
os(as) participantes convocados(as) terão direito a
fala e voto.
§ 2º As reuniões serão lavradas em ata e as decisões
encaminhadas para as devidas providências.
Art. 34. O colegiado de curso de graduação,
incluindo o(a) presidente(a), com uma quantidade
não inferior a cinco membros nem superior a 11
membros, perfazendo um total sempre ímpar, tem
a seguinte composição:
I - coordenador(a) de curso de graduação, membro
nato, presidente(a);
II - docentes efetivos(as) que lecionam no curso:
a) deve-se respeitar a proporção mínima de 70% de
membros docentes na composição do colegiado de

curso de graduação, sendo pelo menos três com
formação específica no curso;
b) deve-se procurar a representatividade do maior
número de disciplinas no colegiado;
III - representante técnico(a) à disposição do curso;
IV - representante discente matriculado(a) no
curso:
a) O número de membros discentes não poderá ser
inferior a dez por cento do número total da
composição de cada colegiado de curso de
graduação.
Art. 35. Os(As) representantes dos colegiados,
assim como seus(suas) respectivos(as) suplentes,
serão eleitos(as) da seguinte maneira:
I - por seus pares, com mandato de um ano para
os(as) representantes estudantis, e de dois anos
para os(as) representantes docentes e técnicoadministrativos(as) em educação.
II - em caso de empate nas eleições para
representantes de órgãos colegiados, será
considerado(a) eleito(a) o(a) mais antigo(a) na UFR

e, entre os de mesma antiguidade, o(a) mais
idoso(a).
Art. 36. Na hipótese de vacância de qualquer
segmento representativo previsto no art. 34,
poderá ser eleito(a) um(a) substituto(a) para
assumir a função pelo tempo restante do mandato.
Parágrafo único. É vedada a candidatura de
professores(as) designados(as), em substituição,
para cobrir afastamento temporário de
professores(as) efetivos(as).
Art. 37. O colegiado de curso funcionará com a
presença da maioria absoluta de seus membros, e
suas decisões serão tomadas pela maioria dos(das)
presentes.
Art. 38. A presidência do colegiado de curso é
exercida pelo(a) coordenador(a) de curso de
graduação, e a ele(a) compete:
I - convocar e presidir as reuniões;
II - organizar a pauta de cada reunião;
III - designar relatores(as);
IV - exercer o voto de desempate;

V - cumprir e fazer cumprir as decisões do colegiado
de curso de graduação; e
VI - exercer outras atribuições que o colegiado de
curso de graduação lhe confere na forma
regulamentar.
Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o(a)
coordenador(a) de curso tomar decisões ad
referendum, que deverão ser apresentadas na
reunião ordinária seguinte para avaliação e
(não)homologação. Excetuam-se os casos omissos
neste regimento e que não permitem decisões ad
referendum em nenhuma instância administrativa.
Art. 39. Em caso de falta ou impedimento do(a)
coordenador(a) de curso de graduação, a
presidência do colegiado de curso será exercida
pelos(as) substitutos(as) em ordem descrita na
portaria, e em falta ou impedimento dele(a), ao(à)
mais antigo(a) no magistério da universidade,
dentre os membros do colegiado.
Art. 40. As
extraordinárias.

reuniões

são

ordinárias

e

§ 1º As reuniões ordinárias serão marcadas em
data, hora e local, com pelo menos dois dias úteis
de antecedência e periodicidade mensal mínima.
§ 2º As reuniões extraordinárias, em caso de
urgência, poderão ser convocadas com prazo de
vinte e quatro horas.
Art. 41. Será obrigatório, preterindo qualquer outra
atividade universitária, o comparecimento dos
membros docentes, discentes e técnicoadministrativos às reuniões dos colegiados e
comissões especiais de que façam parte.
§ 1º Os membros docentes e técnicos(as) do
colegiado terão relevadas suas faltas às atividades
acadêmicas
ou
administrativas,
quando
coincidentes com o horário das respectivas
reuniões, desde que o requeiram ao(a) seu(sua)
superior(a) imediato(a), após comprovadas suas
presenças pelos colegiados.
§ 2º As mesmas condições do parágrafo anterior
serão asseguradas aos membros discentes com
novos prazos para apresentação de trabalhos
acadêmicos e realização de provas de segunda
chamada.

Art. 42. O membro de colegiado que, por motivo
justo, não puder comparecer à reunião convocada,
deverá comunicar o fato ao(à) coordenador(a) com
a necessária antecedência, a fim de que, quando for
o caso, seja feita a convocação do(da) suplente.
§ 1º Perderá o mandato o membro de colegiado
que, sem justificativa aceita pelo órgão, faltar a três
reuniões consecutivas ou a cinco alternadas.
§ 2º Quando, na hipótese do parágrafo anterior,
tratar-se de membro nato, em decorrência do
exercício de cargo ou função de natureza executiva,
o seu desligamento do colegiado dependerá da
destituição do cargo ou função, para que a ausência
reiterada e sem justificativa às reuniões possa
constituir causa bastante.
Art. 43. Na primeira parte da reunião ordinária dos
colegiados, após discussão e votação da ata da
reunião anterior, facultar-se-á a palavra aos(às)
presentes para que façam as comunicações que
desejarem; na segunda parte, tratar-se-á dos
assuntos constantes na pauta.
§ 1º Mediante consulta ao plenário, que fará por
iniciativa própria ou a requerimento de qualquer
membro presente à reunião, o(a) presidente(a) do

colegiado poderá incluir ou retirar itens de pauta,
inverter a ordem dos trabalhos ou atribuir-lhes
regime de urgência.
§ 2º O regime de urgência impedirá a concessão de
vista, salvo para exame do processo no próprio
plenário e na mesma reunião.
Art. 44. A matéria constante na pauta, uma vez
relatada, será submetida à discussão e votação.
Art. 45. As deliberações serão tomadas por maioria
simples de votos dos(das) presentes.
§ 1º Os membros dos órgãos colegiados terão
direito apenas a um voto nas deliberações, mesmo
quando a eles pertençam sob dupla condição, e
os(as) respectivos(as) presidentes(as) terão o voto
de qualidade.
§ 2º A votação será simbólica, nominal ou secreta,
adotando-se a primeira sempre que uma das duas
restantes não seja requerida por membro do
colegiado e aprovada pelo plenário.
Art. 46. As ocorrências de cada reunião de colegiado
serão registradas em ata assinada pelo(a)
secretário(a), lida na reunião seguinte e, uma vez

aprovada, assinada pelo(a) presidente(a) e demais
membros.
Parágrafo único. As deliberações de caráter
normativo terão, necessariamente, a forma de
resoluções, seguidamente numeradas e datadas.
Art. 47. Dos atos ou decisões adotados pelo
colegiado, caberá reconsideração para o próprio
órgão ou recurso para órgão hierarquicamente
superior.
§ 1º A reconsideração, que não terá efeito
suspensivo, deverá ser interposta no prazo de dez
dias, contados da data em que o(a) interessado(a)
tomar ciência da decisão impugnada.
§ 2º O recurso será dirigido à instância competente,
mediante requerimento no qual o(a) recorrente
deverá expor os fundamentos do pedido de
reexame, podendo juntar os documentos que julgar
conveniente.
§ 3º Interposto o recurso, a instância competente
deverá notificar os(as) demais interessados(as)
para, no prazo de cinco dias úteis, oferecerem
manifestação, e proclamar sua decisão no prazo
máximo de trinta dias.

Art. 48. De cada reunião do colegiado de curso, será
lavrada uma ata com o registro sucinto de fatos,
ocorrências, resoluções e decisões sobre as
matérias em discussão.
Art. 49. As atas das reuniões ordinárias e
extraordinárias serão submetidas à aprovação do
colegiado de curso até a reunião ordinária
subsequente.
Art. 50. Havendo correções, essas deverão ser
submetidas à aprovação do colegiado e, se forem
aprovadas, serão lavradas na ata do dia de sua
aprovação.
Do Núcleo Docente Estruturante
Art. 51. O NDE é um órgão consultivo e propositivo
do Curso de Graduação, responsável pelo processo
de concepção, avaliação e atualização do PPC.
Art. 52. Cabe ao NDE:
I - contribuir para a consolidação do perfil
profissional do egresso do curso, considerando as
Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs e as novas
demandas do mundo do trabalho;

II - zelar pela integração curricular interdisciplinar
entre as diferentes atividades de ensino constantes
no currículo;
III - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento
de linhas de pesquisa e extensão oriundas de
necessidades da graduação, de exigências do
mercado de trabalho e afinadas com as políticas
públicas relativas à área de conhecimento do curso;
IV - colaborar com o colegiado de curso e a
Comissão Própria de Avaliação – CPA para a
autoavaliação periódica dos cursos de graduação e
propor medidas de melhorias a partir dos
resultados desta autoavaliação, no sentido do
aperfeiçoamento do PPC.
Art. 53. Cada curso de graduação deverá ter um
NDE composto por:
I - um mínimo de cinco e um máximo de nove
docentes, incluindo o coordenador do curso, sendo
vetada a composição de número par dos membros;
II - representatividade garantida em todas as
subáreas de conhecimento presentes em cada
curso;

III - pelo menos 60% dos docentes com titulação
acadêmica obtida em programas de pós-graduação
stricto sensu;
IV - pelo menos 50% dos membros com regime de
trabalho em tempo integral.
§ 1° O(A) presidente do NDE será eleito(a) entre os
seus membros.
§ 2° Os membros do NDE serão escolhidos pelos
pares, para um mandato mínimo de três anos,
podendo ocorrer recondução de mais um mandato
para até 50% dos membros.
Art. 54. Compete ao presidente do NDE:
I - convocar e coordenar as reuniões ordinárias e
extraordinárias;
II - representar o NDE perante os órgãos da
instituição;
III- encaminhar as decisões do NDE ao colegiado de
curso.
Art. 55. O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por
convocação
de
seu(sua)
presidente(a),
bimestralmente ou sempre que necessário e,

extraordinariamente, sempre que convocado(a)
pelo seu(sua) presidente(a) ou por solicitação da
maioria de seus membros.
§ 1° As decisões do NDE serão tomadas por maioria
simples dos votos, considerados os(as) presentes na
reunião.
§ 2° O(A) presidente(a) do NDE tem voto de
qualidade.
§ 3° Todas as reuniões deverão ser lavradas em ata,
para efeito de acompanhamento e registro
histórico das ações.

Capítulo II – Da Estrutura Curricular e do Projeto
Pedagógico do Curso – PPC
Seção I – Das Definições e Procedimentos
Da Estrutura Curricular
Art. 56. A estrutura curricular compreende a
explicitação sistematizada de todos os elementos
que organizam os modos de realização da formação
almejada por um curso, na forma de componentes
curriculares, de acordo com o PPC.

§ 1º Componente curricular é a unidade mínima de
organização curricular de curso informada pelos
objetivos educacionais e pelo programa de estudos
e em relação a um determinado período do curso.
§ 2º São componentes curriculares dos cursos de
graduação: disciplinas presenciais, ementário,
estágios curriculares supervisionados, a prática a
ser oferecida em carga-horária específica aos(às)
estudantes, o trabalho de conclusão de curso e
demais atividades formativas previstas ou
realizadas em função das finalidades afirmadas pelo
PPC, abrangendo as atividades complementares de
pesquisa, extensão e inovação.
Art. 57. Disciplina é o conjunto sistematizado de
conhecimentos a ser ministrado por um ou mais
docentes, sob a forma de aulas, com carga horária
semanal e semestral pré-determinada, em um
período letivo e de acordo com o PPC.
§ 1º Só podem ser cadastradas como disciplinas os
componentes curriculares em que sejam oferecidas
aulas semanais em horário fixo ao longo do período
letivo, com presença obrigatória do(a) docente e
dos(das) estudantes às aulas.
§ 2º É vedado o cadastro como disciplinas para

trabalhos de conclusão de curso, estágios,
atividades complementares e outros componentes
curriculares que diferem da definição contida no
caput. Os estágios constituem exceção nos
bacharelados, da área de saúde, e nas licenciaturas;
§ 3º Até o máximo de 40% da carga horária de uma
disciplina poderá ser ministrado e contabilizado por
meio de atividades a distância ou outras formas não
presenciais de ensino, desde que essa possibilidade
esteja prevista no programa do componente
curricular aprovado no PPC.
Art. 58. Em consonância com o Projeto PolíticoPedagógico Institucional – PPPI e com o Estatuto da
UFR, a estrutura curricular orientar-se-á pelos
princípios de integração e de flexibilização, em
indissociável articulação com a extensão, a
pesquisa e a inovação, resguardando-se a finalidade
social do ensino definida pelo PPC.
Art. 59. A estrutura curricular dos cursos de
graduação da UFR será organizada a partir de
conteúdos de conhecimentos comuns aqui
denominados núcleos, que serão apresentados na
forma de eixos temáticos inter/transdisciplinares, e
seu oferecimento poderá ser compartilhado por

diferentes áreas do conhecimento e/ou cursos,
obedecidas as seguintes definições:
I - Núcleo Básico –NB, composto por disciplinas
comuns a todos os cursos;
II - Núcleo de Área – NA, composto por um conjunto
de disciplinas de dimensões específicas e/ou
pedagógicas,
respeitando
as
áreas
de
conhecimento e as especificidades bacharelado,
licenciatura e de tecnologia;
III - Núcleo Livre – NL, composto por um conjunto
de disciplinas e atividades complementares que
devem ser cursadas e/ou realizadas pelos(as)
discentes, mediante sua escolha e interesse;
IV - Núcleo Específico – NE, composto por
disciplinas e componentes curriculares que
atendem aos requisitos básicos e obrigatórios
conforme as diretrizes curriculares de cada curso.
Art. 60. NB, obrigatório para todos os cursos de
graduação da UFR, tem como finalidade atender à
diversidade acadêmica, com conhecimentos
comuns na construção de novos saberes, a fim de
tornar o(a) discente sujeito ativo de sua formação
intelectual, profissional e cidadã.

§ 1º As disciplinas do NB terão carga horária de 60
horas, correspondente a quatro créditos, sendo
vedada a previsão de pré-requisito.
§ 2º As ementas e a bibliografia básica das
disciplinas do Núcleo Básico serão definidas no PPC.
§ 3º Nas disciplinas do NB, deverão ser ofertadas
turmas suficientes que contemplem o total de
discentes de todos os cursos do campus, conforme
a oferta de vaga no processo seletivo, acrescida de
10%, sendo vedada a oferta isolada por curso.
§ 4º A oferta das disciplinas do NB será por turmas
com no mínimo 20 e no máximo 50 estudantes.
§ 5º As unidades acadêmicas deverão oferecer, no
mínimo, uma turma por turno de funcionamento
em cada um dos seus cursos de graduação.
§ 6º As disciplinas que compõem o NB não poderão
ser ofertadas na forma semipresencial.
Art. 61. O NB dos cursos de graduação será
composto por disciplinas que, de acordo com
normas nacionais estabelecidas para os sistemas de
ensino e suas instituições, contemplará os
seguintes conteúdos:

I - Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS;
II - Educação em Direitos Humanos;
III - Educação Ambiental;
IV - Educação das Relações Étnico-Raciais;
V - Língua Portuguesa;
VI - Língua Estrangeira Moderna.
§ 1º O conteúdo curricular de que trata o inciso I
deve constituir-se em atividade curricular
obrigatória no currículo dos cursos de licenciatura e
em atividade curricular optativa no currículo dos
cursos bacharelados e de tecnologia.
§ 2º Os conteúdos curriculares de que tratam os
incisos II, III e IV devem integrar as atividades
curriculares obrigatórias das licenciaturas e as
atividades
curriculares
optativas
ou
complementares do currículo dos cursos
bacharelados e de tecnologia.
§ 3º Os conteúdos curriculares de que tratam os
incisos V e VI podem integrar as atividades
curriculares obrigatórias ou optativas do currículo
das licenciaturas, dos bacharelados e dos cursos de

tecnologia.
Art. 62. São objetivos do NB:
I - aprofundar conhecimentos pertinentes à
formação do(a) discente para o exercício de sua
cidadania e de seus direitos;
II - proporcionar ao(à) discente o uso de linguagens
e processos comunicativos modernos.
Art. 63. O NA, definido conforme a habilitação do
curso (bacharelado, licenciatura e de tecnologia), é
composto por disciplinas dos cursos de graduação
da UFR que são comuns a determinadas áreas de
conhecimento.
Art. 64. O NA dos cursos de graduação será
composto por disciplinas que, de acordo com
orientações normativas nacionais estabelecidas
para os sistemas de ensino e suas instituições,
contemplará os seguintes conteúdos:
I - Didática;
II - Psicologia da Educação;
III - Políticas Públicas;

IV - Legislação Educacional;
V - Antropologia;
VI - Filosofia;
VII - Sociologia;
VIII - Cálculo;
IX - Estatística;
X - Algoritmos;
XI - Física;
XII - Química;
XIII - Biologia.
§ 1º O conteúdo curricular de que tratam os incisos
I, II, III e IV deve constituir-se em atividade curricular
obrigatória no currículo nas licenciaturas.
§ 2º Os conteúdos curriculares de que tratam os
incisos V, VI e VII devem integrar as atividades
curriculares obrigatórias do currículo das
licenciaturas e as atividades curriculares optativas
ou complementares do currículo dos cursos
bacharelados e de tecnologia.

§ 3º Os conteúdos curriculares de que tratam os
incisos VIII, IX, X, XI, XII e XIII podem integrar as
atividades curriculares obrigatórias e/ou optativas
do currículo dos cursos de licenciatura, bacharelado
e de tecnologia, considerando-se a área de
formação dos cursos.
Art. 65. Para os cursos de bacharelado, licenciatura
e de tecnologia, as demais disciplinas do NA
poderão ser inseridas no rol das ofertas, conforme
análise dos PPC e legislação vigente.
Art. 66. O NL será composto por todas as disciplinas
optativas previstas nos PPC.
Art. 67. O(A) estudante deverá cumprir o mínimo de
180 horas de disciplinas, equivalente a 12 créditos,
que serão computadas como NL e que poderão ser
cursadas conforme as ofertas da unidade
acadêmica da UFR. Essas disciplinas devem ser de
livre escolha do(a) discente.
Art. 68. O NE tem como finalidade capacitar e
ampliar os conhecimentos significativos e
peculiares dos diversos cursos de graduação da
UFR, conforme as DCN e a necessidade da demanda
regional.

Art. 69. O NE tem por objetivos:
I - atender aos requisitos básicos para a formação
profissional em cada curso;
II - privilegiar as especificidades regionais do
contexto no qual a universidade está inserida;
III - contemplar as propostas definidas pelos
colegiados e fóruns de cursos;
IV - aprofundar conhecimentos pertinentes aos
campos do saber conforme as DCNs.
Art. 70. As disciplinas que compõem o NE poderão
ser ofertadas de forma presencial ou
semipresencial.
Art. 71. A organização curricular é o ordenamento
dos componentes curriculares que é distribuído em
período letivo semestral e poderá ser organizado
com oferta de disciplinas semestral, condensado ou
de forma modular, desde que observada a
legislação vigente.
§ 1º Entende-se por condensação o cumprimento
da carga horária e programa da disciplina ou
módulo de forma concentrada, conforme previsto
em projeto pedagógico ou, excepcionalmente, com

a anuência do colegiado de curso.
§ 2º Entende-se por módulo as unidades didáticas
formadas por áreas do conhecimento que são
trabalhadas de forma articulada, com o objetivo de
propiciar uma formação integrada. Nesse caso, não
deverá constar carga horária semanal determinada,
somente carga horária total.
Da carga horária
Art. 72. A carga horária das atividades curriculares
dos cursos de graduação é mensurada em horas.
Art. 73. A carga horária a ser atribuída a cada
componente curricular pode ser classificada, de
acordo com sua natureza, em:
I - Teórica - T;
II - Prática em laboratório – PL;
III - Prática como componente curricular – PCC;
IV - Estágio – E;
V - Aula de Campo ou Visita Técnica – AC/VT;
VI - Extensão – EX;

VII - Internato – IN;
VIII - Atividade a distância –AD.
Parágrafo único. Entende-se por prática como
componente curricular o disposto no art.155 deste
regimento.
Do Ensino e da Aprendizagem
Art. 74. O ensino e a aprendizagem devem se
constituir como processo formativo nas
perspectivas humanista, política, democrática,
crítica, proativa e ética e serem baseados na
apropriação e produção do conhecimento,
objetivando a atuação profissional e a vida cidadã.
§ 1º O processo formativo pauta-se na ação
mediadora do conhecimento, em que se privilegie o
ensino e a aprendizagem dos sujeitos envolvidos,
baseado em metodologias que assegurem os
princípios de indissociabilidade das funções de
ensino, pesquisa, extensão e inovação; integração
de teoria e prática; interdisciplinaridade;
flexibilidade e tecnologias digitais.
§ 2º O processo de ensino e de aprendizagem,
aliado à pesquisa, à extensão e à inovação, deve ser

entendido como espaço e tempo em que o
desenvolvimento do pensamento crítico se
consolida ao permitir ao(à) estudante vivenciar
experiências curriculares e extracurriculares com
atitude investigativa, extensionista e inovadora, a
fim de buscar a interação com a produção cultural
acumulada e com a realidade social.
§ 3º A proposta que envolve o processo de ensino e
de aprendizagem precisa pautar-se pela
contextualização sociopolítico-econômica e o
desenvolvimento sustentável, agregando-lhes
valores artístico-científico-culturais.
Art. 75. O plano de ensino é um elemento da
estrutura curricular do curso elaborado em atenção
à organização curricular e na forma de documento
institucional, com vistas a instrumentalizar o
exercício da docência.
§ 1º O plano de ensino será apresentado na forma
de planejamento consubstanciado pelo ementário
de curso, visando explicitar as atividades de ensino
e aprendizagem organizadas e a serem realizadas
com os(as) estudantes, com base nos objetivos de
formação para disciplinas, estágios, práticas, e
demais atividades formativas;

§ 2º O ementário é a explicitação sequencial dos
conteúdos de estudo a serem desenvolvidos em
uma disciplina, com a finalidade de atender os
objetivos do curso.
Art. 76. O plano de ensino, elaborado, estruturado
e executado por docente e estudante para uma
disciplina; fundamenta-se enquanto documento
didático-pedagógico,
em
que
as
ações
metodológicas possibilitam o acompanhamento, o
desenvolvimento e a mediação do conteúdo a ser
ministrado com vistas a apropriação do
conhecimento.
§ 1º O plano de ensino deve garantir a descrição de
como as atividades didático-pedagógicas serão
desenvolvidas no curso da disciplina.
§ 2º O plano de ensino deve contemplar
metodologias que permitam o desenvolvimento da
proposta curricular, delineadas para a formação
prevista no PPC e que promovam a
interdisciplinaridade, a articulação teórico-prática e
a flexibilidade curricular.
§ 3º O plano de ensino, quanto às ações de
mediação do processo ensino-aprendizagem, deve
considerar
práticas
problematizadoras
e

contextualizadas, que levem o(a) estudante a
experiências de análise crítica que compreendem
observar, descrever, relatar, dialogar, ler, escrever,
refletir, identificar, diferenciar, analisar, sintetizar,
deduzir, concluir, julgar, avaliar, propor e comparar
hipóteses sobre os diversos fenômenos que
envolvem uma troca incessante entre teoria e
prática e visa ao aprofundamento sobre
determinado campo de conhecimento, numa
perspectiva interdisciplinar.
§ 4º O plano de ensino contemplará ações
metodológicas diretivas ou ativas, que podem se
dar por:
I - estudos de caso, casos de ensino, sessões
tutoriais;
II - sala de aula invertida;
III - pesquisa como princípio educativo;
IV - seminários, debates;
V- aula expositiva dialogada;
VI - trabalhos individuais ou em grupos de estudos;
VII - microaulas e oficinas;

VIII - participação em debates e em seminários,
encontros e congressos;
IX - realização de atividades de pesquisa, extensão
e inovação;
X - participação em defesas de dissertações, teses e
TCC;
XI - visitas técnicas e/ou aulas de campo;
XII - atividades a distância com suporte das TICs, em
especial, no ambiente virtual de aprendizagem –
AVA;
XIII - outras propostas que contemplem o PPC de
cada curso da UFR.
Da Avaliação da Aprendizagem
Art. 77. A avaliação da aprendizagem, entendida
como integrante do processo educacional, deve
fornecer subsídio ao desenvolvimento integral
do(a) estudante e valorar suas habilidades
cognitivas – sobretudo a aplicação, a análise, a
criação do conhecimento – e, conjuntamente,
promover a reflexão sobre a ação de aprendizagem
realizada, a percepção crítica da sociedade por
meio de ações práticas transformadoras alinhadas

com a concepção de educação, ensino e
aprendizagem, bem como as competências
pretendidas no PPC.
§ 1º A avaliação da aprendizagem, no contexto
deste regimento, envolve atribuir valor para a
aprendizagem do(a) estudante e é um processo que
visa auxiliar o(a) docente em sua ação de descrever
o estado do conhecimento do(a) estudante no
período de oferta da disciplina.
§ 2º A avaliação da aprendizagem deve ser uma
prática de acompanhamento e reorientação do
percurso acadêmico do(a) discente pelo(a)
docente, tendo em vista o desenvolvimento e a
gestão do processo de aprendizagem.
§ 3º A avaliação da aprendizagem é concebida sob
três tipologias: diagnóstica, formativa e somativa.
As definições dos termos compreendidos neste
regimento consideram os significados e aplicações
apresentados a seguir.
I – Avaliação diagnóstica é aquela em que se busca
conhecer a situação de desenvolvimento do(a)
estudante, reunir dados e observações que
permitam uma descrição que ofereça elementos
para verificar o que ele(a) aprendeu e como

aprendeu. A avaliação diagnóstica tem por
usuário(a) prioritário(a) o(a) docente, que assume a
responsabilidade pelo planejamento e pela
execução das práticas pedagógicas no ambiente de
aprendizagem. Assim, essa modalidade deve
ocorrer durante todo o período em que o(a)
docente estiver envolvido(a) com o planejamento
da disciplina, antes, durante e depois de sua
realização; deve proporcionar a confirmação e o
reforço das ações que julgue – pela coleta dos
instrumentos de verificação – eficazes em cada
momento, bem como a reformulação e adaptação
das que não tiverem, segundo a sua observação,
apresentado resultado satisfatório.
II – Avaliação formativa ocorre quando os
instrumentos de coleta de dados para a análise
visam a descrição do conhecimento que está sendo
construído e deve ocorrer normalmente durante
todas as atividades de aprendizagem, não apenas
durante as aulas. A avaliação formativa deve
constituir o dia a dia da prática docente para
acompanhar a aprendizagem discente, ajudandoo(a) no seu percurso escolar, desenvolvendo
estratégias individualizadas. São exemplos de
instrumentos de avaliação formativa, mas não
restritos a estes, os exercícios, os estudos de caso,

os resumos, a realização de um experimento, a
confecção de um relatório, entre outros.
III – Avaliação somativa envolve a classificação
quantitativa do estado do conhecimento do(a)
estudante como adequado ou não diante de um
parâmetro pretendido e referenciado no
planejamento docente da disciplina, que deve estar
descrito nos objetivos específicos de cada módulo
ou seção de aprendizagem. É exemplo de
instrumento de avaliação somativa, além dos já
mencionados no item anterior, a prova. Os
instrumentos relacionados a essa modalidade
devem ser compostos por parâmetros observáveis
e quantificáveis por ponderação específica para que
se possa, quando de sua realização, atribuir uma
nota que reflita o estado do conhecimento naquele
momento.
Art. 78. A avaliação da aprendizagem do(a)
estudante, como apresentado nos itens anteriores
sobre os objetivos e conteúdos propostos no plano
de ensino do componente curricular, deve
considerar a concepção de avaliação de
aprendizagem definida neste regimento.
§ 1º Compete ao(à) docente determinar e informar

os tipos de instrumento e formas de avaliação, a
quantidade de atividades avaliativas do
componente curricular, períodos e/ou datas de sua
realização. Tudo isso deve ser descrito no plano de
ensino que será apresentado aos(às) discentes no
primeiro dia letivo do período acadêmico.
§ 2º Todo componente curricular deverá prever, no
mínimo, duas avaliações por semestre e privilegiar
formas e instrumentos variados.
§ 3º O plano de ensino deve ser apreciado e
homologado pelo colegiado de curso até o 30º dia
do início do período letivo.
§ 4º O período descrito no § 1º é o percurso de
tempo posterior a um grupo de aulas realizadas,
conforme distribuição do cronograma das aulas
e/ou unidades de conteúdos.
§ 5º Caso haja alterações nos critérios e/ou
instrumentos avaliativos especificados no plano de
ensino do componente curricular, o(a) docente
deve encaminhá-las para ciência imediata do(a)
coordenador(a) do curso e homologação do
colegiado.
§ 6º Nenhuma atividade avaliativa poderá ser

realizada sem o transcurso de 72 horas entre a sua
comunicação e a data de realização e sem a
devolução do resultado de avaliação anterior;
Art. 79. Nos casos de estágios supervisionados,
trabalhos de curso e internatos, a avaliação da
aprendizagem deverá obedecer às normas
especificadas em regulamento contido no PPC, ou
em outro dispositivo por este determinado.
Art. 80. A avaliação presencial é aquela realizada
em dia letivo, no horário de aulas e em ambiente de
desenvolvimento do componente curricular.
§ 1º A prova final, quando prevista no PPC, deverá
ser realizada após o término da oferta do
componente curricular, de acordo com o calendário
acadêmico.
§ 2º A prova final é uma avaliação a ser aplicada de
forma a permitir a recuperação, nos cursos cuja
média final de aprovação seja igual ou superior a
sete.
§ 3º A prova final deve proporcionar ao(à)
estudante a oportunidade de apresentar
amadurecimento ou capacidade de atendimento
aos objetivos específicos descritos no plano de

ensino.
§ 4º Somente poderá submeter-se à prova final o(a)
estudante que tiver alcançado, nas avaliações,
média igual ou superior a três e inferior a sete.
§ 5º O(A) estudante reprovado(a) por falta não terá
direito à prova final.
§ 6º A realização de avaliação em dia, horário e local
diversos do estabelecido no caput deste artigo
poderá ocorrer, condicionada à anuência, por
escrito, do(a) docente e de todos os(as) estudantes
a serem avaliados(as).
Art. 81. Quando amparado por previsão legal, o(a)
estudante tem direito à segunda chamada para
realização de atividade avaliativa ou dilação do
prazo de entrega de atividade avaliativa, requerida
mediante processo protocolado até dois dias úteis
após a data da realização da avaliação ou da
expiração do prazo de entrega da atividade
avaliativa.
Parágrafo único. O(A) estudante faz jus à segunda
chamada, mediante a apresentação de documento
comprobatório quando a data da atividade
avaliativa presencial coincidir com:

I – convocação pela Justiça Comum, Justiça
Trabalhista, Justiça Eleitoral ou Justiça Militar;
II – luto decorrente do falecimento do cônjuge,
companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos,
enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos;
após afastamento de oito dias consecutivos;
III – casamento do(a) requerente, após afastamento
de oito dias consecutivos;
IV
– impedimento por motivo de saúde
devidamente
atestado
por
profissional
competente;
V - serviço militar obrigatório;
VI – nascimento ou adoção de filho, nos primeiros
20 dias, para os casos não contemplados por licença
maternidade;
VII – participação como membro de órgão colegiado
da UFR, quando a sessão coincidir com a data e
turno de realização da atividade avaliativa,
considerando também a necessidade de
deslocamento;
VIII - participação com apresentação de trabalho ou
como membro da comissão organizadora em

evento de ensino, pesquisa, extensão e inovação
cuja realização coincida com a data de realização da
atividade avaliativa; considerando também a
necessidade de deslocamento;
IX – participação como delegado(a) em eventos
estudantis
promovidos
pelas
entidades
representativas de categoria estudantil, quando o
evento coincidir com a data de realização da
atividade avaliativa, considerando também a
necessidade de deslocamento;
X – participação em aula de campo/visita técnica,
homologadas pela PROEG, em outro componente
curricular cuja realização coincida com a data de
realização da atividade avaliativa presencial
considerando também a necessidade de
deslocamento;
XI - situações não descritas anteriormente e que
sejam justificadas pelo(a) estudante, com anuência
do colegiado de curso.
Art. 82. A falta ou não entrega de atividade
avaliativa na data estabelecida implicará a
atribuição de nota zero ao(à) discente, salvo as
situações descritas no art. 81.

Art. 83. A nota da atividade avaliativa que não
contemple instrumento escrito deve ser
comunicada ao(à) estudante por via institucional no
devido prazo.
Parágrafo único. Qualquer atividade avaliativa,
exceto a primeira, só poderá ser realizada no prazo
mínimo de três dias letivos após divulgação do
resultado e da vista da avaliação precedente.
Art. 84. O(A) discente que discordar do resultado da
avaliação poderá solicitar, por via institucional, e
em até dois dias letivos, a revisão do resultado.
§ 1º A solicitação será liminarmente indeferida pela
coordenação de curso se, na exposição de motivos,
faltar a especificação devidamente fundamentada
do conteúdo em que se julgar prejudicado(a),
cabendo, neste caso, recurso ao colegiado de curso.

§ 2º A solicitação deferida pela coordenação de
curso será encaminhada ao colegiado para análise e
parecer, podendo esse designar uma banca
constituída por outros(as) três docentes, sendo ao
menos dois(duas) da área de conhecimento do
componente curricular.

§ 3º O prazo de análise do recurso não pode ser
superior a dez dias letivos.
Art. 85. O resultado final de um componente
curricular é composto da média final (MF) e da
frequência.
§ 1º De acordo com o PPC, será considerado
aprovado(a) o(a) discente com frequência mínima
de 75% da carga horária do componente curricular
e média final (MF)
I – igual ou superior a 5,0 (cinco), resultante da
média das avaliações do período letivo, ou
II – igual ou superior a 7,0 (sete), resultante da
média final das avaliações do período letivo.
a) igual ou superior a 5,0 (cinco), resultante da
média final entre a média das avaliações e a
nota da prova final. Para obtenção da média
final, após a realização da prova final, será
utilizada a seguinte fórmula: 𝑀𝐹 = (𝑀𝐴 +
𝑃𝐹)/2 (MF = Média Final; MA = Média das
Avaliações e PF = Nota da prova final).
Art. 86. O resultado final deverá ser registrado
conforme:

I – nota igual ou superior a 5,0 (cinco) e presença
igual ou superior a 75% da carga horária do
componente curricular: APROVADO (AP);
II – nota inferior a 5,0 (cinco) e presença igual ou
superior a 75% da carga horária do componente
curricular: REPROVADO POR MÉDIA (RM);
III – nota igual ou superior a 5,0 (cinco) e presença
inferior a 75% da carga horária do componente
curricular: REPROVADO POR FALTA (RF).
IV – nota inferior a 5,0 (cinco) e presença inferior a
75% da carga horária do componente curricular:
REPROVADO POR MÉDIA E FALTA (RMF).
Art. 87. Os resultados das atividades avaliativas e a
frequência deverão ser registrados conforme este
regimento.
Do Estágio Supervisionado
Art. 88. O estágio, realizado por estudantes dos
cursos de graduação da UFR, só poderá ser iniciado
após o cumprimento de 1/3 da carga horária total
do curso. Ele deverá ser conduzido de acordo com
as competências e habilidades inerentes à atividade
profissional e articuladas à formação acadêmica,

com ativa participação do discente em condições
reais de trabalho, integrando o ensino, a pesquisa,
a extensão e a inovação tecnológica.
Art. 89. O Estágio Supervisionado, como
componente curricular de integralização, configura
ato educativo e deverá ser previsto no PPC, sendo a
carga horária estabelecida de acordo com as DCNs
descritas para cada curso. Esse estágio constitui-se
de atividades com formação teórico-prática
orientada e supervisionada, possibilitando o
desenvolvimento de habilidades e competências,
essenciais ao exercício profissional socialmente
comprometido.
§ 1º O Estágio Supervisionado é o componente
curricular responsável por inserir os(as) estudantes
dos cursos de graduação em ambientes de trabalho,
espaços de pesquisa e extensão relacionados a sua
formação, visando o desenvolvimento de atividades
profissionais
que
colaborem
para
o
desenvolvimento técnico-científico, artísticocultural e social, ampliando as relações
interpessoais entre estudante, instituição de ensino
e unidade concedente do estágio.

§ 2o Os cursos, para os quais o Conselho Nacional
de Educação não determina oferecimento de
estágio e que, por sua vez, não o incluíram no
currículo profissionalizante, deverão prever
atividades de instrumentalização prática como
elemento integrante do processo de ensino.
Art. 90. O estágio na UFR constitui-se dos seguintes
objetivos:
I - contribuir com o processo de ensino e de
aprendizagem promovido pelo curso de graduação,
mediante o fortalecimento das potencialidades
do(a) estudante e de seu aprimoramento
profissional e pessoal pela sua inserção na
comunidade de acordo com as diretrizes
pedagógicas de cada curso;
II - desenvolver o senso de responsabilidade e
compromisso com sua carreira profissional;
III - viabilizar a articulação entre a UFR, as unidades
concedentes e os agentes de integração do estágio,
de modo a ampliar a visão crítica e estimular o
desenvolvimento da autonomia dos estudantes
como agentes transformadores da realidade;

IV - estimular a reflexão sobre a prática,
possibilitando a construção da identidade
profissional e para a formação ética, social, humana
e cidadã do estudante.
Art. 91. O estágio supervisionado na UFR poderá ser
realizado em duas modalidades: obrigatório e não
obrigatório.
§ 1º O Estágio Obrigatório é definido no PPC com
especificação da carga horária de acordo com as
diretrizes curriculares nacionais (DCN), sendo
componente fundamental à aprovação e conclusão
do curso.
§ 2º O Estágio Não Obrigatório compreende a
realização de atividades pelo estudante de forma
facultativa e complementar, ao qual poderá ser
acrescida a carga horária obrigatória do curso de
graduação ou como atividade complementar,
desde que previsto no PPC.
§ 3º O estudante em estágio não obrigatório, de
acordo com legislação vigente, receberá bolsa de
estágio de responsabilidade da concedente,
equivalente à carga horária definida no Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, bem como auxíliotransporte.

§ 4º A frequência mensal do estagiário no estágio
não obrigatório será considerada para cálculo do
pagamento da bolsa, deduzindo-se os dias de faltas
não justificadas, salvo na hipótese de compensação
de horário.
§ 5º As atividades de estágio não obrigatório
deverão configurar-se em estreita relação com a
formação pretendida pelo(a) estudante, sendo
exigida toda documentação na forma da lei.
§ 6º A realização dos estágios obrigatório e não
obrigatório não acarretará vínculo empregatício de
qualquer natureza, mesmo que se receba bolsa ou
outra forma de contraprestação, bem como auxíliotransporte, alimentação e saúde, entre outros,
pagos pela empresa ou instituição concedente de
estágio, que venham a ser acordados entre as
partes.
Art. 92. Consideram-se campo de estágio a pessoa
jurídica de direito privado e os órgãos da
administração pública direta, autárquica e
fundacional de qualquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como profissionais liberais de nível superior

devidamente registrados(as) em seus respectivos
conselhos de fiscalização profissional.
§ 1º Nos casos de aceitação de estagiários(as) no
âmbito da Administração Pública Federal Brasileira
direta, autárquica e fundacional, deverá ser
cumprido o disposto na orientação normativa
vigente do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
§ 2º O(A) estudante poderá estagiar em qualquer
município e estado da federação, assim como no
Distrito Federal, em instituições que possuam
convênio com a UFR.
Art. 93. Os(As) estudantes da UFR poderão realizar
estágio obrigatório ou não obrigatório no exterior,
conforme determinação das diretrizes curriculares
e do PPC, desde que atendidos os requisitos
estabelecidos neste regimento.
Art. 94. Os estágios dos cursos de graduação da
UFR, no exterior, constituem-se em um processo
interdisciplinar, formativo e avaliativo, articulador
da indissociabilidade entre teoria e prática e entre
ensino, pesquisa, extensão e inovação que visam ao
aprendizado de competências inerentes à atividade
profissional fora do território nacional.

Art. 95. O estágio no exterior deverá contemplar
atividades relacionadas com a área de formação
do(a) estudante.
Art. 96. O pedido de afastamento para o estágio no
exterior deverá ser submetido à apreciação do
colegiado de curso do(a) estudante, com anuência
da PROEG e acompanhamento da SECRI.
§ 1º O pedido de afastamento será iniciado a partir
do aceite formal da instituição anfitriã.
§ 2º A manifestação favorável do colegiado de curso
para a realização de atividades de estágio no
exterior deverá considerar a data de início e
término das atividades acadêmicas descritas em
cronograma, visando à manutenção ininterrupta do
vínculo institucional durante o período de
afastamento.
Art. 97. Para a realização das atividades de estágio
no exterior, o(a) estudante deverá estar
regularmente matriculado(a) em curso de
graduação da UFR e apresentar os seguintes
documentos, em prazo definido no calendário
acadêmico ou em edital, antes do início do estágio:

I – carta de solicitação de estágio no exterior,
endereçada ao(à) coordenador(a) de curso de
graduação, apresentando seu histórico escolar,
interesse e justificativa em realizar estágio na
empresa/instituição
concedente,
local
da
realização do estágio, período de realização do
estágio;
II – carta de aceite da instituição estrangeira (em
inglês ou português), contendo descrição das
atividades a serem realizadas, carga horária
semanal e indicação de supervisor(a) do local de
estágio, o(a) qual deverá ser profissional de nível
superior ou com experiência na área de
conhecimento vinculada ao campo de estágio;
III – plano de atividades de estágio (em inglês e em
português), coerente com os princípios e objetivos
do curso de graduação e demonstrando que está
em consonância com o campo de formação
profissional do(a) estudante;
IV – TCE (em português e em inglês) com a entidade
concedente de estágio, a ser assinado pelo(a)
estudante, pela parte concedente e pelo(a)
coordenador(a) de curso e a SECRI;

V – termo de ciência e de responsabilidade do(a)
estudante quanto às despesas de deslocamento e
estadia e ao seguro saúde e vida com repatriação
funerária e contra acidentes pessoais.
Parágrafo primeiro. O seguro-saúde é obrigatório e
ficará ao encargo da entidade concedente do
estágio e/ou do(a) estudante estagiário(a).
Art. 98. A duração do estágio, na mesma parte
concedente, não poderá exceder dois anos, exceto
quando se tratar de estagiário(a) portador(a) de
deficiência.
§ 1º Caberá à coordenação do estágio analisar as
solicitações de prorrogação do período de estágio
quando a carga horária ultrapassar a mínima
exigida no PPC, respeitando-se o limite máximo de
dois anos, de acordo com a legislação.
§ 2º A prorrogação do período de estágio deverá ser
formalizada em termo aditivo assinado pelas
partes, devendo ser anexado ao TCE.
§ 3o A jornada de atividade em estágio deve ser
compatível com as atividades escolares e não
ultrapassar o disposto na legislação vigente.

Art. 99. O estágio supervisionado pode ser realizado
durante o período de férias acadêmicas, desde que
aprovado pelo colegiado de curso com anuência da
PROEG.
Art. 100. Os estágios a serem realizados em
empresas ou instituições nacionais deverão estar
apoiados em termos de compromissos, convênios
celebrados entre a universidade e o campo
concedente do estágio, devendo estarem
acordadas todas as condições de sua viabilização.
§ 1º Entre as condições referidas no art. 100,
deverão obrigatoriamente constar a carga horária,
que não poderá ser superior à da categoria objeto
do estágio, e a proporcionalidade entre
estagiários(as) e profissionais, que deverá seguir o
disposto na legislação vigente.
§ 2º O acordo de cooperação ou convênio para a
realização do estágio poderá ser celebrado
diretamente ou com a interveniência de agentes de
integração.
§ 3º Os agentes de integração deverão se submeter
a este regimento e às especificações da legislação
vigente.

Art. 101. A UFR, entidade pública, também deverá
cumprir as especificações da legislação federal
vigente quando for a concedente do estágio e
proponente de programas de intercâmbio (nacional
ou internacional) para estágio.
Art. 102. Os(As) estudantes vinculados(as) a
instituições de ensino estrangeiras poderão realizar
estágio obrigatório ou não obrigatório na UFR, por
período determinado, desde que atendidos os
requisitos estabelecidos neste regimento e na
legislação vigente ou subjacente.
§ 1o A instituição estrangeira de origem do(a)
estudante deve possuir acordo de cooperação
internacional com a UFR ou ser conveniada a um
agente de integração que possua acordo de
cooperação com a UFR.
§ 2o O estágio de estudantes oriundos(as) de
instituições estrangeiras na modalidade obrigatório
será sem ônus para os órgãos e entidades da
administração pública federal direta, autárquica e
fundacional brasileiras, de acordo com orientação
normativa vigente.
§ 3° Em obediência à legislação vigente, o estágio
de estudantes oriundos(as) de instituições

estrangeiras na modalidade não obrigatório será
remunerado, com pagamento de bolsa ou outra
forma de contraprestação, de auxílio-transporte e
de seguro de acidentes pessoais pela UFR, sendo
compulsória a sua concessão, conforme legislação
vigente.
Art. 103. O TCE da UFR como concedente para
estudantes estrangeiros(as) deverá ser acrescido
das informações sobre visto apropriado e seguro de
saúde e vida com translado de corpo, além de
informação decorrente de acordo de cooperação
internacional com a instituição de origem ou agente
integrador.
Art. 104. Para a realização das atividades de estágio
na UFR, o(a) estudante vinculado(a) à instituição
estrangeira deverá apresentar os seguintes
requisitos:
I – ser pessoa física habilitada à prática de todos os
atos da vida civil, nos termos da legislação vigente;
II – cumprir os termos da Lei de Migração Brasileira
vigente e atender a demais documentos normativos
correlatos;

III - estar regularmente matriculado(a) em curso de
graduação da instituição estrangeira com a qual a
UFR tem instrumento jurídico celebrado vigente,
exceto nos casos em que a mobilidade estiver
contemplada por programa específico, do qual a
UFR faz parte;
IV – atender aos requisitos e critérios de
elegibilidade estabelecidos pela UFR;
V – apresentar, quando solicitado, passaporte, visto
consular e/ou demais documentos expedidos ou
requeridos pelos órgãos de controles nacionais e
internacionais.
VI - preencher o formulário de inscrição, anexando
documentos pessoais de identificação e do vínculo
acadêmico com a instituição de origem.
Parágrafo único. O envio de toda a documentação
citada nos incisos I a V deverá ser feito por meio de
comunicação oficial, preferencialmente enviada
pela reitoria ou pelo órgão correspondente da
administração superior da instituição de origem à
UFR.
Art. 105. A realização do estágio não obrigatório nas
unidades setoriais, nas unidades vinculadas à

administração central e nos órgãos suplementares
da UFR será precedida de habilitação perante a
PROGEP, mediante processo devidamente instruído
contendo a seguinte documentação:
I – Termo de Responsabilidade Financeira,
devidamente preenchido, aprovado e assinado
pelo(a) responsável pela unidade setorial ou órgão
suplementar concedente do estágio e pela PROGEP;
II – ficha de cadastro do Sistema Integrado de
Administração de Pessoal – SIAPE, devidamente
preenchida e assinada pelo(a) estudante, conforme
modelo padrão fornecido pela PROGEP;
III – cópia do comprovante bancário, CPF, RG, Título
de Eleitor (para maiores de 18 anos), Carteira de
Reservista ou Certificado de Quitação do Serviço
Militar Obrigatório (para indivíduos do sexo
masculino);
IV – atestado médico que comprove a aptidão para
realização do estágio, não sendo necessária
aprovação de perícia médica oficial;
V – termo de compromisso contendo o plano de
atividades de estágio devidamente preenchido e
assinado pelo(a) supervisor(a) do local do estágio,

professor(a) orientador(a) e coordenador(a) do
curso e aprovado(a) pela PROEG.
§ 1° É de responsabilidade do(a) estudante
estagiário(a)
as
providências
quanto
à
documentação exigida nos incisos II, III e IV.
§ 2º A documentação exigida nos incisos I e V, bem
como a tramitação do processo de contratação
do(a) estagiário(a) é de responsabilidade do local
do estágio, devidamente orientada pela PROGEP.
§ 3º O estágio somente deverá ter início após
habilitação da PROGEP, mediante lavratura do
termo de compromisso na qualidade de unidade
gestora, não sendo reconhecido retroativamente.
§ 4º Após habilitação da PROGEP e implantação
do(a) estagiário(a) na folha de pagamento, o
processo será encaminhado ao local de estágio para
guarda, até que haja alteração, prorrogação ou
término do contrato.
Art. 106. Para formalização do processo de
contratação do(a) estudante de outra instituição de
ensino, no estágio não obrigatório, deverão ser
seguidos
os
mesmos
procedimentos
e

documentação estabelecidos no art. 106 da
presente resolução, além de:
I - apresentação da declaração de matrícula;
II - declaração do PPC, que prevê a realização do
estágio não obrigatório.
Parágrafo único. Será lavrado TCE entre o(a)
estudante, o(a) ordenador(a) de despesa do local e
a PROGEP pela UFR, o(a) representante legal e o(a)
professor(a) orientador(a) e o(a) coordenador(a) de
curso pela instituição de ensino em que o(a)
estudante estiver devidamente matriculado(a).
Art. 107. O(a) estudante deverá apresentar
relatório parcial, conforme regulamento do curso, e
final ao término do estágio para fins de
acompanhamento, com visto do(a) professor(a)
orientador(a) e do(a) supervisor(a), anexando uma
via no processo de estágio.
Art. 108. Quando houver prorrogação, alteração
das atividades, da carga horária, ou do(a)
supervisor(a), deverá ser celebrado termo aditivo e
emitido novo Termo de Responsabilidade
Financeira.

Parágrafo único. A prorrogação do estágio somente
será consolidada mediante apresentação dos
relatórios referidos no art. 107.
Art. 109. O local do estágio deverá encaminhar
registro de ocorrência de frequência do(a)
estagiário(a), quando houver, à PROGEP, em tempo
hábil para inclusão de ocorrências na folha de
pagamento.
Art. 110. Ao término do contrato, o processo de
estágio deverá ser instruído com a ficha de rescisão
(modelo padrão) devidamente preenchida,
informando a data do cancelamento do estágio,
bem como o período de recesso (férias) e
encaminhado imediatamente à PROGEP, para
exclusão do estagiário da folha de pagamento.
§1º O período de recesso deverá ser usufruído
pelo(a) estagiário(a) dentro da vigência prevista no
termo de compromisso de estágio.
§ 2º O(A) supervisor(a) do local deverá preencher e
assinar a ficha de avaliação do estágio, que deverá
ser encaminhada para apreciação do(a)
professor(a) orientador(a), acompanhada de uma
via do relatório final de estágio.

Art. 111. A PROEG emitirá certificados ao(à)
estudante estagiário(a), ao(à) supervisor(a) do local
e ao(à) professor(a) orientador(a), com base na
ficha de avaliação constante no processo de
estágio, mediante solicitação.
Parágrafo único. Não poderão ser emitidos
certificados parciais antes do término do estágio.
Art. 112. Os acordos ou convênios e TCE deverão
explicitar não somente os aspectos legais
específicos, nos âmbitos nacional ou internacional,
mas também os aspectos educacionais e de
compromisso com a realidade social, conforme as
peculiaridades de cada instituição e/ou curso;
§ 1º Na UFR, em âmbito nacional, a celebração do
convênio de concessão de estágio com entes
públicos e privados é obrigatória.
Art. 113. A UFR poderá celebrar convênios com
agentes de integração por meio de instrumento
jurídico adequado, tendo as seguintes atribuições
relativas ao estágio:
I - identificar as oportunidades de estágio em
pessoas jurídicas de direito público e privado, para
a instituição de ensino;

II - intermediar, nos casos em que o colegiado de
curso julgar oportuno, o ajuste das condições do
estágio com as instituições concedentes de campo
de estágio;
III - contratar seguro de vida e acidentes pessoais
sobre a pessoa do(a) estudante, cobrindo o período
de realização do estágio, quando for não
obrigatório.
Art.114. Os agentes de integração serão
responsabilizados civilmente se indicarem
estagiários(as) para a realização de atividades não
compatíveis com a programação curricular
estabelecida para cada curso, assim como
estagiários(as) matriculados(as) em cursos para os
quais não há previsão de estágio curricular.
Art. 115. O(a) estagiário(a), em qualquer das
modalidades de estágio a que se refere este
regimento, ficará coberto(a), obrigatoriamente,
contra riscos de acidentes pessoais, durante o
período do estágio conforme estabelece a
legislação vigente.
Art.116. O TCE é documento obrigatório e
indispensável a ser celebrado entre a instituição de

ensino, o(a) estudante, e a parte concedente do
estágio.
§ 1º O preenchimento e a assinatura do TCE são
obrigatórios para todos os tipos de estágio.
§ 2º Devem constar no TCE:
I - dados de identificação das partes, inclusive cargo
e função do(a) supervisor(a) do estágio da parte
concedente e do(a) orientador(a) da instituição de
ensino;
II - as responsabilidades de cada uma das partes;
III - o objetivo do estágio;
IV - a definição da área do estágio;
V - o plano de atividades com vigência;
VI - a jornada de atividades do estagiário;
VII - o horário da realização das atividades de
estágio;
VIII - a definição do intervalo na jornada diária se for
o caso;
IX - a vigência do TCE;

X - a concessão do recesso dentro do período de
vigência do TCE;
XI - O valor da bolsa, quando se tratar de estágio
não obrigatório;
XII - valor do auxílio-transporte, quando se tratar de
estágio não obrigatório;
XIII - a concessão de benefícios, quando se tratar de
estágio não obrigatório;
XIV - o número da apólice e a companhia de
seguros.
Parágrafo único. Além das informações listadas no
art. 116,, o TCE no exterior deverá ser acrescido das
informações sobre visto apropriado e seguro de
saúde/acidentes pessoais e serviço de translado de
corpo, além da definição dos direitos e deveres de
cada parte envolvida: estudante, UFR e instituição
de acolhimento.
Art. 117. O TCE, modelo padrão da UFR, será
disponibilizado na página da PROEG e deve ser o
documento adotado por todos os cursos de
graduação.

§ 1º No âmbito da UFR, o(a) representante da
instituição de ensino que assina o TCE é o(a)
coordenador(a) de ensino dos cursos de graduação
com anuência do colegiado e do(a) professor(a)
orientador(a) de estágio.
§ 2º Nos casos em que houver a intermediação dos
agentes de integração conveniados com a UFR,
poderá ser utilizado o termo padrão desses
agentes, desde que contemple todos os itens
descritos no parágrafo anterior.
§ 3º O TCE no exterior poderá ser substituído por
documento equivalente, desde que a UFR possua
acordo de cooperação internacional com a
instituição estrangeira concedente ou se forem
programas de intercâmbio oferecidos por redes ou
pelo Governo Federal aderidos oficialmente pela
UFR, que prevejam realização de estágio, cabendo
a análise pela SECRI.
Art. 118. O termo de compromisso perderá seus
efeitos
em
caso
de
constatação
de
descumprimento deste regimento e da legislação
vigente.
Art. 119. Os estágios obrigatórios e não obrigatórios
(externos e internos) somente terão validade

quando o TCE estiver devidamente preenchido,
assinado pelos órgãos responsáveis e devidamente
registrado na CEG da PROEG, antes do início das
atividades de estágio.
Art. 120. A estrutura administrativa e didática dos
estágios curriculares será formada pela PROEG,
Coordenação de Planejamento da PROPLAD, SECRI,
PROGEP, coordenação de curso, colegiados de
curso, coordenador(a) de estágio, orientador(a) e
supervisor(a) de estágio.
§1º Para efeito da aplicação do caput, é adotada a
seguinte definição:
I - orientador(a) do estágio é professor(a) do quadro
da UFR responsável pelo acompanhamento
didático-pedagógico do(a) estudante durante a
realização dessa atividade.
Nos cursos de
bacharelado da área da saúde e licenciaturas, é o(a)
professor(a) responsável pela disciplina de estágio.
II - supervisor(a) de estágio é um(a) profissional do
campo de estágio responsável, nesse local, pelo
acompanhamento do(a) estudante durante o
desenvolvimento da atividade, de forma a
proporcionar ao(à) estagiário(a) o desempenho de

ações, princípios e valores inerentes à realidade da
profissão em que se processa a vida prática.
Art. 121. Os cursos de bacharelado e de tecnologia
deverão ofertar o estágio como componente
curricular, sendo a carga horária definida no PPC
para fins de integralização do(a) estudante.
§ 1º Para organização administrativa do estágio nos
cursos de bacharelado e de tecnologia, exceto da
área da saúde e licenciaturas, será eleito(a) e/ou
designado(a) pela coordenação de curso, um(a)
coordenador(a) de estágio entre
os(as)
professores(as) orientadores(as).
§ 2º O(A) coordenador(a) de estágio será
nomeado(a) por portaria do(a) pró-reitor(a) de
ensino de graduação para um período de dois anos,
podendo ocorrer a recondução por uma única vez
consecutiva.
§ 3º A coordenação do estágio instituída por
portaria será considerada atividade administrativa
e computada ao(à) coordenador(a) de estágio
conforme as normas de atribuição de encargos
docentes da UFR.

Art.122. Os cursos de bacharelado na área da saúde
e licenciaturas ofertarão o estágio como disciplinas,
com carga horária de no máximo oito créditos cada.
§1º A constituição das turmas da disciplina de
estágio curricular supervisionado contida no PPC de
cada curso deverá ter o número igual ou superior a
12, não podendo ultrapassar o limite de 24
estudantes.
§ 2º A duração da soma de cada disciplina de
Estágio Curricular Supervisionado de que trata o
caput não poderá ser inferior ao estabelecido na
matriz curricular e no que define a diretriz curricular
nacional de cada curso.
§ 3º Em casos excepcionais, devidamente
justificados e/ou amparados por lei, o estágio
obrigatório poderá ser desenvolvido de forma
concentrada, respeitando-se a carga horária
prevista para o estágio, mediante a aprovação do
colegiado de curso.
§ 4º A carga horária da disciplina Estágio Curricular
Supervisionado e respectivas atividades para os(as)
estudantes será computada em horas.

Art. 123. A carga horária total da disciplina Estágio
Curricular Supervisionado dos cursos da área da
saúde e das licenciaturas deverá estar prevista na
matriz curricular do PPC.
§ 1º Da carga horária total da disciplina, até 50%
serão destinados a atividades teórico-práticas e
orientações coletivas na UFR, caracterizadas como
aulas que obrigatoriamente devem estar previstas
na matriz curricular e sua oferta deve constar do
cronograma de horários.
§ 2º Da carga horária total da disciplina, no mínimo
50% serão destinados às atividades teórico-práticas
desenvolvidas nos campos de estágio e orientações
individuais, atendendo às especificidades do
programa/plano de ensino da disciplina de Estágio.
§ 3º O registro de frequência das aulas, das
atividades teórico-práticas e das orientações
coletivas
e/ou
individuais
será
feito,
convencionalmente, em diário de classe eletrônico,
e as demais atividades desenvolvidas no campo de
estágio registradas em formulário próprio
conforme definido em regulamentos próprios dos
cursos.

Art.124. No que se refere ao estágio curricular, são
atribuições e competências da CEG e da GNP da
PROEG:
I - disponibilizar orientações e formulários relativos
ao estágio, assim como divulgar vagas disponíveis;
II - garantir que nenhuma prática do estágio
prejudique a frequência dos(as) estudantes às aulas
do seu curso ou seu desempenho acadêmico;
III - exercer a coordenação geral dos estágios e zelar
pelo cumprimento das normas;
IV - emitir portaria do(a) coordenador(a) de estágio
dos cursos de bacharelado e de tecnologia, exceto
das áreas da saúde e licenciaturas;
V - emitir parecer quanto à exequibilidade do
regulamento de estágio de cada curso;
VI - emitir certificados aos(às) estagiários(as) e
seus(suas) supervisores(as) quando se tratar de
estágio não obrigatório em que a UFR é a
concedente, mediante solicitação.
VII - viabilizar as condições necessárias ao
desenvolvimento do estágio obrigatório na UFR;

VIII - propor normas e diretrizes gerais para a
operacionalização dos estágios obrigatórios e não
obrigatórios;
IX - assessorar as coordenações de curso e de
estágios na elaboração e sistematização das
programações relativas ao estágio obrigatório, tais
como participar do acompanhamento, controle e
avaliação da sua execução;
X - organizar e manter atualizado, juntamente com
as coordenações de curso e de estágios, um sistema
de documentação e cadastramento dos estágios.
XI - analisar e emitir parecer quanto à existência de
reciprocidade dos cursos de graduação da UFR para
celebração de convênios de acordo com
compatibilidade entre as atividades desenvolvidas
no estágio e aquelas previstas nos PPC;
XII - fazer intermediação e articulação pedagógica
com a Coordenadoria de Planejamento da PróReitoria de Planejamento e Administração
(PROPLAD) para análise pedagógica relativa aos
convênios.
Art. 125. A Coordenadoria de Planejamento da
PROPLAD é responsável pela formalização de

convênios entre a UFR e as empresas, instituições e
entidades públicas e privadas para oferta de vagas
de estágio.
Art. 126. No que se refere ao estágio curricular, são
atribuições e competências da Coordenadoria de
Planejamento da PROPLAD:
I - realizar chamada pública para celebração de
convênios para realização dos estágios dos
discentes da UFR;
II - celebrar convênios com as pessoas jurídicas de
direito privado e os órgãos da administração
pública direta, autárquica e fundacional de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, bem como
profissionais liberais de nível superior devidamente
registrados em seus respectivos conselhos de
fiscalização profissional que queiram ofertar
oportunidades de estágio aos discentes da UFR;
III - manter e divulgar um cadastro dos campos de
estágio conveniados com a UFR;
IV - encaminhar à PROEG, para divulgação entre os
cursos de graduação, as oportunidades e vagas de
estágio das instituições conveniadas;

V - supervisionar as questões administrativas
relativas à celebração de convênios e termos de
cooperação.
Art. 127. No que se refere ao estágio curricular, são
atribuições e competências da unidade
concedente:
I - celebrar convênio com a UFR;
II - firmar termo de compromisso, zelando por seu
cumprimento;
III - ofertar instalações que tenham condições de
proporcionar ao(à) educando(a) atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural;
IV - indicar funcionário(a) do seu quadro pessoal,
com formação ou experiência profissional na área
de conhecimento desenvolvida no curso, para
supervisionar o(a) estagiário(a);
V - contratar, em favor do(a) estagiário(a), seguro
contra acidentes pessoais na modalidade do estágio
não obrigatório;
VI - entregar termo de cancelamento e de
realização do estágio com indicação resumida das
atividades desenvolvidas, dos períodos e da

avaliação de desempenho, por ocasião do
desligamento do(a) estagiário(a);
VII - enviar ao orientador de estágio, com
periodicidade estabelecida conforme PPC, relatório
de atividades de estágio, com vista obrigatória ao(à)
estagiário(a).
VIII - manter à disposição, para fins de
comprovação, os documentos relacionados à
realização do estágio.
Parágrafo único. Em se tratando de Estágio
Obrigatório, a responsabilidade pela contratação
do seguro de que trata o inciso V poderá,
alternativamente, ser assumida pela UFR.
Art. 128. A PROGEP é o órgão que fará a gestão do
estágio curricular não obrigatório, quando a UFR for
a concedente.
§1º Nos casos dispostos no caput deste artigo, cabe
à PROGEP:
I - realizar levantamento das vagas disponíveis para
Estágios Não Obrigatórios e o tipo de atividades a
serem realizadas nos setores administrativos e
unidades acadêmicas da UFR;

II - promover processo seletivo para ocupação das
vagas de estágio, conforme formação acadêmica e
perfil de atuação.
III - disponibilizar ao candidato de Estágio Não
Obrigatório a lista com os documentos necessários
para formalização do contrato, bem como dar as
orientações necessárias e intermediar possíveis
problemas;
IV - efetuar o pagamento da bolsa estágio
mensalmente ao estagiário inclusive do auxíliotransporte, de acordo com a carga horária do TCE;
V - providenciar a imediata inclusão dos(as)
estudantes de outras instituições de ensino no
plano de seguro coletivo da UFR para
estagiários(as), depois de lavrado o TCE a ser
realizado no âmbito da UFR.
Art. 129. A SECRI, em conjunto com a PROEG e as
coordenações de curso, é a unidade responsável
pelo acompanhamento e avaliação dos
documentos referentes ao estágio curricular de
estudantes estrangeiros(as) na UFR e do estágio
internacional.
§ 1º São atribuições e competências da SECRI:

I - orientar, coordenar, divulgar e intermediar as
oportunidades de estágio internacional;
II - promover e articular o estágio internacional dos
estudantes da UFR e orientar sobre as informações,
normas e procedimentos necessários para a
participação;
III - receber, conferir e encaminhar às instituições
de ensino superior a documentação necessária para
a candidatura do(a) estudante ao estágio no
exterior;
IV - encaminhar documentação à PROEG para a
autorização do registro de afastamento.
V - orientar, coordenar, divulgar e intermediar as
oportunidades de estágio para estudantes
estrangeiros(as);
VI - promover e articular a mobilidade internacional
dos(as) estudantes estrangeiros(as) e orientar
sobre as informações, normas e procedimentos
necessários para a participação;
VII - dar todo o suporte quanto à documentação,
autorização e registro dos(as) estudantes
estrangeiros(as);

VIII - receber e conferir as candidaturas dos(as)
estudantes estrangeiros(as) e encaminhá-las às
respectivas coordenações de curso para
manifestação de interesse;
IX - emitir a carta de aceite após a manifestação
formal de aceite do(a) estudante pelo colegiado de
curso.
Art. 130. Em relação ao estágio curricular, compete
à coordenação de curso de graduação:
I - informar ao(à) coordenador(a) e aos(às)
orientadores(as) de estágio acerca dos acordos de
cooperação vigentes entre a UFR e as diversas
unidades concedentes;
II - participar, juntamente com o(a) coordenador(a)
de estágio, das avaliações periódicas sobre os
estágios, a serem promovidas pela PROEG;
III - encaminhar à SECRI e à Coordenadoria de
Planejamento da PROPLAD as propostas para
estabelecimento de termos de cooperação e
convênios de interesse para o curso;
IV - estruturar e manter atualizado o sistema de
documentação e cadastramento dos diferentes

tipos de estágios, campos envolvidos e números de
estagiários de cada semestre.
V - expedir documentos que tratam da situação
acadêmica do(a) estudante, quando requeridos
pelos órgãos fomentadores ou instituições
estrangeiras e enviá-los à SECRI para análise da
documentação, depois de aprovados pelo
colegiado de curso;
VI - registrar ou solicitar à unidade institucional
competente o afastamento do(a) estudante em
estágio em instituição estrangeira;
VII - coordenar as atividades de estágio nos órgãos
internos da universidade e sua interlocução com a
entidade concedente do estágio;
VIII - acompanhar e auxiliar os(as) estudantes no
processo de solicitação de estágio no país e durante
a realização das atividades acadêmicas no exterior,
mantendo contato sempre que necessário com a
SECRI;
IX - zelar pela manutenção do vínculo institucional
dos(as) estudantes em mobilidade, que estejam
fazendo estágio internacional;

X - guardar a documentação comprobatória do
estágio por período determinado em regulamento
superior da universidade ou, na ausência de
regulamento, por cinco anos;
XI - informar à SECRI, em tempo oportuno, a
quantidade de estudantes oriundos(as) de
instituições estrangeiras que poderão ser
recebidos(as) pelo curso na programação do
estágio.
Art.131. São atribuições e competências do(a)
coordenador(a) de estágio:
I - articular-se com o colegiado de curso, a PROEG e
envolvidos(as)
para
a
organização
e
desenvolvimento dos estágios obrigatórios e não
obrigatórios;
II - manter atualizado o cadastro das atividades de
estágio referente ao seu curso;
III - estabelecer estratégias para ampliar os campos
de estágio, propondo a celebração de convênios
com as empresas;
IV - colaborar com o colegiado de curso na
elaboração do Regulamento de Estágio;

V - fornecer, quando solicitada, carta de
apresentação do estagiário;
VI - promover palestras, seminários, visitas,
objetivando esclarecer sobre os programas de
estágio;
VII - encaminhar à CEG e à coordenação de registro
e controle acadêmico – CRCA da PROEG o Diário de
Classe ou outra documentação equivalente, o
resultado
final
do
rendimento
dos(as)
estagiários(as) que cumprirem o estágio
obrigatório, para fins de registro no sistema
acadêmico.
VIII - divulgar as vagas para estágio, oferecidas pelas
unidades concedentes;
IX - promover reuniões com os(as) professores(as)
orientadores de estágio, CEG da PROEG e
supervisor(a), sempre que necessário;
X - realizar, com os(as) professores(as)
orientadores(as), supervisores(as), CEG da PROEG
e estagiários(as), a avaliação global do estágio;
XI - ratificar o desligamento do(a) estagiário(a) do
campo
de
estágio,
procedido
pelo(a)

professor(a)orientador de estágio, informando
oficialmente à CEG da PROEG;
XII - assessorar as partes concedentes, em especial
os(as) supervisores(as) de estágio, sobre o
acompanhamento e o desenvolvimento das
atividades de estágio;
XIII - formalizar ao colegiado de curso todo e
qualquer problema que porventura ocorra durante
a execução do estágio e que esteja fora de sua
competência, visando à busca de soluções.
Art.132. No que se refere ao estágio curricular, são
atribuições e competências do colegiado de curso:
I - elaborar, em conjunto com o NDE, o regulamento
de estágio com a definição e condições para a
realização do estágio obrigatório e não obrigatório
no curso;
II - propor alterações que se façam necessárias no
regulamento de estágio;
III - apoiar e subsidiar o(a) coordenador(a) de
estágio e coordenador(a) de curso no que diz
respeito ao pleno desenvolvimento das atividades
de estágio;

IV - designar e/ou eleger o(a) coordenador(a) de
Estágio Supervisionado para os cursos de
bacharelado e de tecnologia, exceto para os cursos
de bacharelado na área da saúde e licenciaturas;
V - designar o(a) orientador(a) de estágio para
acompanhamento do(a) estudante, nos cursos de
bacharelado e de tecnologia, exceto para os cursos
de bacharelado na área da saúde e licenciaturas;
VI - apreciar e homologar plano de atividade de
estágio curricular antes de sua formalização na
unidade concedente.
Art. 133. A orientação do Estágio Obrigatório e Não
Obrigatório será considerada como atividade de
ensino e computada ao(à) orientador(a) de estágio,
considerando sua tipologia e conforme as normas
de atribuições de encargos docentes da UFR.
§ 1º No Regulamento de Estágio do PPC, de cada
curso, deverá ser detalhada a tipologia de
acompanhamento
do(a)
orientador(a),
considerando as seguintes definições:
I - Orientação Direta, definida como
acompanhamento e orientação do estágio por meio
de observação contínua e direta das atividades ao

longo de todo o processo pelo(a) orientador(a) no
âmbito das unidades concedentes. Essa tipologia
será adotada apenas para os cursos de bacharelado
na área da saúde e nas licenciaturas, exceto quando
se tratar de estágio realizado fora de Rondonópolis
e em outros países.
II - Orientação Indireta, definida como
acompanhamento realizado por meio de relatórios,
reuniões virtuais com os estagiários e os
supervisores e visitas ocasionais ao campo de
estágio. Essa tipologia deverá ser adotada pelos
cursos de bacharelado e tecnólogos, exceto da área
da saúde e das licenciaturas.
Art.134. São competências e atribuições do(a)
orientador(a) de estágio:
I - orientar e acompanhar o(a) estagiário(a) sobre as
normas, documentação e critérios de avaliação do
estágio curricular, de acordo com os objetivos
expressos no PPC e com as especificidades da
unidade concedente;
II - comparecer às reuniões e demais promoções de
interesse do estágio;

III - encaminhar ao(à) coordenador(a) de estágio os
documentos dos(as) estagiários(as);
IV - definir no TCE a contextualização curricular
relacionada ao plano de atividades do estágio;
V - receber e analisar o controle de frequência,
relatórios de atividades e outros documentos
dos(as) estagiários(as);
VI - proceder ao desligamento do acadêmico do
campo de estágio quando se fizer necessário;
VII - proceder à avaliação do(a) estagiário(a) e do
estágio como um todo;
VIII - solicitar reuniões com o(a) coordenador(a) de
estágio e CEG da PROEG, quando se fizerem
necessárias.
IX - proceder ao encaminhamento formal de
estudantes ao local de estágio, orientando sobre os
mecanismos, as etapas e as atividades
correspondentes;
X - fazer cumprir as disposições da legislação
vigente, de modo a evitar que o(a) estagiário(a)
preste serviços em desacordo com o plano de

atividades de estágio, ou em local insalubre que
coloque em risco sua integridade;
XI - informar ao(a) coordenador(a) de estágio e à
coordenação do curso de graduação situações
ocorridas no decorrer do desenvolvimento das
atividades que necessitem de sua interferência.
Art.135. São atribuições e competências do(a)
supervisor(a) do estágio curricular:
I - supervisionar o cumprimento do plano de
atividades de estágio, orientando o(a) estagiário(a)
no desenvolvimento das atividades previstas;
II - avaliar o desempenho do(a) estagiário(a) por
meio de relatórios encaminhados ao(à)
orientador(a) de estágio com a anuência do(a)
estagiário;
III - comparecer às reuniões e demais promoções de
interesse do estágio;
IV - manter contato com o(a) coordenador(a) de
estágio e/ou com o(a) orientador(a) de estágio e
informar sobre ocorrência de problemas com o(a)
estagiário(a);

Art.136. São atribuições e competências do(a)
estagiário(a):
I - informar-se e cumprir as normas e regulamentos
do estágio;
II - definir, com o(a) orientador(a) de estágio, o
período, o campo e as condições para o
cumprimento do seu estágio;
III - participar da elaboração do plano de atividades
do estágio curricular, cumprindo o que foi
estabelecido em conjunto com o(a) orientador(a)
de estágio e com o(a) supervisor(a);
IV - firmar o TCE com a unidade concedente e com
a coordenação de curso e o(a) orientador(a), antes
do início do estágio;
V - demonstrar responsabilidade, urbanidade e
organização no desenvolvimento do estágio
curricular respeitando o acordo estabelecido com a
unidade concedente;
VI - manter-se com matrícula ativa em curso de
graduação da UFR durante a vigência do estágio;
VII - informar ao(à) orientador(a) e ao(à)
coordenador(a) de estágio, situações que possam

ocorrer durante o desenvolvimento das atividades
que necessitem de interferência da instituição de
ensino;
VIII - participar das avaliações de desempenho
individual e coletivo;
IX - apresentar relatório de atividades, nos prazos
estabelecidos pelo(a) coordenador(a) e/ou
orientador(a) de estágio.
X - socializar, conforme orientação do curso em
conjunto com a SECRI, a experiência acadêmica
internacional de estágio curricular.
Art.137. A organização didática do estágio será
regida por regulamento próprio, contida no PPC e
deverá obedecer às disposições do presente
regimento.
Art. 138. No regulamento de estágio deverão
constar, entre outros requisitos, os dispostos nos
seguintes incisos:
I - caracterização do estágio;
II - objetivos;
III - campos de estágio;

IV - atribuições;
V - sistemática operacional:
a) dados sobre a forma de oferta: componente
curricular ou disciplina;
b) tipologia da supervisão;
c) carga horária a ser cumprida pelo estagiário,
d) duração mínima do estágio,
e) lista de atividades que o (a)estagiário(a)
poderá desenvolver durante o estágio;
f) critérios de aproveitamento de atividades
de extensão, pesquisa, inovação, programas
especiais e atividades profissionais para o
estágio no curso;
VI - sistemática e critérios de avaliação;
VII - condições para a realização dos estágios não
obrigatórios externos e internos, se houver;
VIII - definição das áreas para realização de estágio
específicas de cada curso;
IX - anexos.

Art. 139. Os estágios obrigatórios e não obrigatórios
somente poderão ser efetuados após a aprovação
do Regulamento de Estágio específico do curso.
Art. 140. As atividades de estágio realizadas no
exterior, conforme disposições da SECRI e
devidamente comprovadas, serão aproveitadas
para carga horária do estágio, ficando facultada aos
cursos, de acordo com seu regulamento, a definição
da carga horária a ser aproveitada.

§ 1º É de responsabilidade do(a) estudante a
comprovação das atividades realizadas e a
solicitação
de
aproveitamento
de
estudos/atividades complementares, quando do
retorno das atividades na instituição de origem.
§ 2º Quando se tratar de documento oriundo de
instituição estrangeira, será obrigatória a tradução
oficial juramentada em português e autenticada
pelo(a) representante diplomático(a) brasileiro(a)
do país em que foi expedido.
§ 3º São documentos comprobatórios:
I - termo de compromisso;

II - plano de atividade;
III - carta de aceite;
IV - relatório final.
V - outro documento equivalente que comprove a
realização das atividades.
§ 4º É facultada aos cursos a definição de quantos e
quais documentos comprobatórios serão exigidos
para comprovação das atividades realizadas.
Art. 141. O(A) estudante que exercer atividade
profissional correlata ao seu curso na condição de
empregado(a),
devidamente
registrado(a),
autônomo(a) ou empresário(a), poderá valer-se de
tais atividades para efeitos de realização do seu
Estágio Obrigatório, desde que atendam à área de
formação profissional prevista no PPC.
§ 1º A aceitação do exercício das atividades
referidas no caput deste artigo deverá estar
definida no regulamento próprio do curso, que
levará em consideração o tipo de atividade
desenvolvida e a sua contribuição para a formação
profissional do(a) estudante.

§ 2º Para os cursos de licenciatura, os(as)
portadores(as) de diploma de licenciatura e/ou
com exercício comprovado no magistério
exercendo atividade docente regular na educação
básica poderão ter redução da carga horária do
estágio curricular supervisionado até o máximo de
100 horas, de acordo com as regras definidas em
normas específicas do curso.
§ 3º O aproveitamento de carga horária, a que se
referem os § 1º e § 2º, deverá ser solicitado ao(à)
coordenador(a) de curso que enviará para o
colegiado para análise e parecer.
§ 4˚ Para os pedidos de aproveitamento, o(a)
estudante deverá apresentar a documentação
mínima descrita abaixo:
I - cópia da carteira profissional (página de
identificação e contrato) ou contrato de prestação
de serviços que comprovem a realização do
trabalho;
II- declaração(ões) da escola, carimbada(s) e
assinada(s), constando o CNPJ, com a informação
da disciplina e série em que leciona/lecionou,
explicitando o tempo de serviço, quando se tratar
dos cursos de licenciatura;

III – descrição das atividades desenvolvidas por
meio de relatório, em formato pdf.
§ 5˚ Uma vez indeferido o pedido de
aproveitamento de carga horária, o(a) estudante
deverá cumprir todas as etapas e atividades
relativas ao Estágio Curricular Supervisionado,
conforme regulamento do curso.
Art. 142. O colegiado de curso de graduação poderá
decidir sobre o aproveitamento da carga horária
desenvolvida no estágio não obrigatório para
estágio obrigatório, não havendo necessidade da
emissão de novo termo de compromisso de estágio,
mediante seguintes critérios:
I - avaliação das atividades pelo(a) professor(a)
orientador(a) do Estágio Obrigatório;
II - avaliação da carga horária desenvolvida no
Estágio Não Obrigatório, a qual deverá ser
compatível com a carga horária do estágio
obrigatório, prevista no PPC.
Art. 143. As atividades de monitoria, extensão,
iniciação científica, formação de professores,
inovação,
desenvolvimento
tecnológico
e

empreendedorismo podem ser equiparadas ao
estágio e devem constar no PPC de cada curso.
§ 1º As atividades de extensão, pesquisa científica,
inovação,
desenvolvimento
tecnológico,
empreendedorismo e formação de professores são
aquelas realizadas por estudantes da UFR, com
bolsa ou voluntários, vinculados a programas ou
projetos institucionais e interinstitucionais e que
possuam plano de atividades e termo de aceite.
§ 2º A solicitação do aproveitamento dessas
atividades deverá ser encaminhada, via sistema
acadêmico, à coordenação de curso, contendo os
seguintes documentos:
I - plano de trabalho ou de atividades;
II - termo de aceite, contendo a assinatura do(a)
estudante e do(a) orientador(a);
III - certificado ou relatório das atividades, no qual
deverá constar a carga horária.
Art. 144. Só poderá participar dos Estágios
Curriculares Obrigatório e Não Obrigatório, o(a)
estudante que estiver regularmente matriculado(a)

e com frequência efetiva no curso ao qual está
vinculado(a).
§ 1º A carga horária e a organização didática do
estágio atenderá à especificidade de cada curso
conforme regulamento próprio contido no PPC, e
considerando as disposições deste regimento.
§ 2º A jornada de atividades em estágio será de no
máximo 6 horas diárias e 30 horas semanais, exceto
nas situações dispostas no § 3º.
§ 3º O Estágio Curricular Obrigatório e Não
Obrigatório poderão ser realizados com carga
horária superior a 30 horas, não excedendo a 8
horas diárias e 40 horas semanais, somente
quando:
I - a disciplina de estágio ou componente curricular
relacionada for a única ofertada naquele semestre
ou período letivo, de acordo com o fluxograma do
curso;
II - no período de férias acadêmicas, quando
devidamente previsto no regulamento específico
de cada curso.

Art. 145. O plano de atividades do(a) estagiário(a),
elaborado em comum acordo entre o(a) estudante,
o(a) supervisor e o(a) coordenador(a) e/ou
orientador(a) de estágio, deve ser incorporado ao
TCE. E, na medida em que for avaliado
progressivamente o desempenho do(a) estudante,
deve ser incorporado ao termo de compromisso por
meio de aditivos.
Parágrafo único: O plano de atividades deverá ser
elaborado a partir do disposto no regulamento de
estágio do PPC, devendo conter o tipo de estágio, a
instituição conveniada para a sua execução, o
período de realização e a carga horária, os objetivos
do estágio, as etapas de seu desenvolvimento,
descrevendo ações do(a) estagiário(a) e o
acompanhamento do(a) supervisor(a) em cada uma
delas, bem como o detalhamento das formas de
avaliação.
Art. 146. Os planos de estágio, aprovados de
acordo com o disposto no regulamento de estágio
do PPC, deverão constar no TCE.
Art. 147. A avaliação do(a) estagiário(a) será
efetivada mediante o acompanhamento de suas
atividades de forma contínua e sistemática pelo(a)

orientador(a), considerando-se a contribuição do(a)
supervisor(a) do estágio, conforme critérios
dispostos no PPC de cada curso.
Art. 148. Consideram-se como componentes da
avaliação do(a) estagiário(a) o índice de frequência
exigido para aprovação e o envolvimento do(a)
estudante nas atividades programadas com vistas
ao seu desenvolvimento profissional, envolvendo
os aspectos atitudinais, procedimentais e éticos.
Art.149. O resultado do aproveitamento do(a)
estudante obedecerá ao disposto no regulamento
de estágio do PPC e a nota final será expressa
conforme as normas da instituição para o registro
da avaliação.
Do Trabalho de Conclusão de Curso
Art. 150. O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é
componente curricular obrigatório dos cursos de
bacharelado e de tecnologia da UFR, sendo
facultativo para os cursos de licenciatura.
§ 1º A carga horária, as atribuições, os
procedimentos e os critérios de avaliação do
componente curricular TCC serão definidos pelo
projeto pedagógico de cada curso, observadas as

disposições deste regimento.
§ 2º O TCC deverá ser preferencialmente individual,
original e elaborado com o objetivo específico de
atender à exigência parcial para obtenção do grau
correspondente ao curso no qual o(a) estudante
está matriculado(a), sob a orientação de um(a)
professor(a) designado(a) para este fim.
Art. 151. O TCC corresponde à produção acadêmica
que expressa as competências e habilidades
desenvolvidas pelos(as) estudantes, assim como os
conhecimentos por eles(elas) adquiridos durante o
curso de graduação; podendo ser realizado nas
formas de monografia, memorial, artigo científico
para publicação, relato de caso, relatório de
pesquisa, produto, software, material didático, ou
outras formas definidas em regulamento contido
no projeto pedagógico do curso.
Art. 152. O desenvolvimento do TCC deve
proporcionar o atendimento aos seguintes
objetivos:
I - possibilitar ao(à) estudante demonstrar grau de
conhecimento compatível com a habilitação
adquirida,
aprofundamento
temático,
conhecimento da bibliografia especializada,

capacidade de interpretação, visão crítica e
aptidões para fazer interlocução com outras áreas
afins;
II - familiarizar o(a) estudante a aplicar as opções
metodológicas para a elaboração de um trabalho;
III - aprimorar a formação profissional, contribuindo
para melhor visão dos problemas, o que
possibilitará a utilização de procedimentos
científicos no encaminhamento das soluções e
estudos de problemas relevantes para a sua futura
prática profissional;
IV - estimular a iniciação científica e a formação de
grupos de pesquisa na universidade;
V - Aprofundar os conteúdos, as habilidades e as
competências desenvolvidas pelo(a) estudante
durante a integralização do curso, demonstrando
maturidade intelectual, senso crítico e criatividade
para estabelecer relações teóricas e práticas
relativas aos objetos de estudo.
Art. 153. Os cursos que ofertarem o TCC como
componente curricular, conforme carga horária e
organização didática definidas em regulamento

próprio contido no PPC, terá um(a) professor(a)
para a coordenação do componente.
§1º O(A) coordenador(a) de TCC será um
professor(a) eleito(a) e/ou designado(a) pela
coordenação do curso, responsável pela
organização administrativa do TCC.
§2º O(A) coordenador(a) de TCC será nomeado(a)
por portaria da Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação para um período de 1 (um) ano,
podendo ocorrer a recondução por uma única vez
consecutiva.
§3º A coordenação do TCC instituída por portaria
será considerada atividade administrativa e
computada ao(à) coordenador(a) conforme as
normas de atribuição de encargos docentes da UFR.
Art. 154. São atribuições e competências do(a)
coordenador(a) de TCC:
I - articular-se com os(a) orientadores(as) e
coordenação do curso para organização e
desenvolvimento dos TCC;

II - manter atualizado, permanentemente, o
cadastro das atividades de TCC referente ao seu
curso;
III - colaborar com o colegiado de curso na
elaboração do regulamento de TCC;
IV - encaminhar à Coordenação de Biblioteca as
monografias para a composição do acervo de
trabalhos de conclusão de curso;
V - organizar e manter atualizada a documentação
das bancas e das defesas de TCC;
VI - divulgar as bancas de TCC realizadas no curso;
VII - promover reuniões com os(as) professores(as)
orientadores(as) de TCC e coordenação de curso,
sempre que necessário;
VIII - encaminhar à CRCA o diário de classe
devidamente preenchido, com o resultado final da
avaliação para registro no histórico do estudante.
Da Prática como Componente Curricular para os
cursos de licenciatura
Art. 155. A Prática como Componente Curricular –
PCC constitui-se como tempo e espaço curricular

específicos, sendo que sua dimensão prática
transcende o estágio e terá como finalidade
promover a articulação das diferentes práticas, em
uma perspectiva interdisciplinar.
§ 1º A PCC deverá estar voltada para os
procedimentos de observação e reflexão, o registro
das observações realizadas e a resolução de
situações-problema sendo, portanto, direcionada
para o âmbito do ensino.
§ 2º A PCC deve promover a integração dos
conhecimentos teóricos e práticos, por meio de
processo permanente de ação/reflexão/ação, em
uma
perspectiva
preferencialmente
interdisciplinar.
Art. 156. As atividades práticas poderão ser
desenvolvidas nos semestres que antecedem os
estágios obrigatórios de cada curso, associadas às
respectivas disciplinas das fases, de acordo com sua
distribuição na matriz curricular.
§1º A PCC busca fortalecer a atividade profissional
a partir da aquisição e do desenvolvimento de
competências profissionais.
§2º A PCC se constitui como um processo de

investigação
pedagógica,
afirmando
a
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa, a
extensão e a inovação, estimulando a formação
profissional pautada nos processos de construção
do conhecimento inerentes à profissão docente.
§3º A PCC consiste em atividades flexíveis, no
âmbito do ensino, devendo transcender a sala de
aula.
§4º A PCC da UFR poderá ser integralizada no
decorrer do curso.
Art. 157. A PCC caracteriza-se por ações de reflexão,
preparação e aproximação gradual com o exercício
profissional, por meio de atividades elaboradas.
Parágrafo único. Será considerada como atividade
de PCC a participação dos(das) estudantes em
atividades práticas das disciplinas em horários
diversos do letivo para integralizar a carga horária
da disciplina.
Art. 158. As atividades práticas de PCC estão
especificadas na matriz curricular dos PPC de
licenciatura, sendo distribuídas nos semestres,
podendo ter caráter interdisciplinar ou ser
desenvolvidas e contextualizadas em disciplinas

específicas.
Parágrafo único. As atividades de PCC devem ser
realizadas nos mais diversos cenários de educação
e de ensino, podendo ser vivenciadas nas escolas ou
no próprio espaço acadêmico, constituindo-se de
atividades tão flexíveis quanto outros pontos de
apoio do processo formativo, a fim de dar conta dos
múltiplos modos de ser da atividade acadêmicocientífica, na forma de projetos que explicitem:
a) estratégia para a problematização e a teorização
de questões pertinentes ao campo da educação e à
área de ensino, oriunda do contato direto com o
espaço escolar e educacional e com o espaço das
vivências e experiências acadêmicas ou
profissionalizantes;
b) mecanismo para viabilizar a integração entre os
diferentes aportes teóricos que compõem a
investigação científica e os campos de
conhecimento em educação e ensino.
Art. 159. As atividades de PCC podem ser:
I - análise de livros e de propostas curriculares;
II - estudo do meio;

III - levantamento de situações-problema;
IV – participação em atividades de aplicação
profissional tais como: conselhos de classe,
reuniões pedagógicas, reuniões de agremiações
estudantis;
representação
em
conselhos
profissionais e/ou comunitários;
V - pesquisa que identifique a inserção profissional;
VI - coleta e análise de documentos;
VII - elaboração de materiais que possam subsidiar
a prática profissional.
Art. 160. A PCC é item obrigatório nos cursos de
licenciatura.
Da Visita Técnica e Da Aula de Campo
Art. 161. A Visita Técnica tem por finalidade
propiciar ao(à) discente a oportunidade de
aprimorar a sua formação profissional e pessoal,
ampliando o conhecimento com a visitação de
ambientes fora dos limites do campus.
Art. 162. A Aula de Campo tem por finalidade
aprimorar o conhecimento teórico adquirido em
sala de aula através de atividades que requeiram

experimentação e/ou coleta de material fora dos
limites do campus de origem.
Art. 163. A Visita Técnica e a Aula de Campo têm os
seguintes objetivos:
I - contribuir para integração entre a teoria e a
prática no que se refere aos conhecimentos
adquiridos pelos(as) estudantes na instituição de
ensino e para a melhoria da qualidade do ensino;
II - assegurar o desenvolvimento de competências
específicas para o exercício profissional em
conformidade com a proposta pedagógica do curso;
III - desenvolver as habilidades práticas relativas ao
estabelecido no plano de curso da disciplina;
IV - promover a aquisição de habilidades que
requerem experimentação e/ou coleta de material
em campo em face dos objetivos da disciplina;
V - propiciar ao(à) estudante a vivência do mercado
de trabalho, produtos, processos e serviços in loco
e a integração entre os mesmos;
VI - propiciar ao(à) estudante a oportunidade de
aprimorar a sua formação profissional e pessoal;

VII - promover a aquisição de habilidades
específicas para o exercício profissional em
conformidade com o Projeto Pedagógico de Curso
(PPC).
Art. 164. As atividades de Visita Técnica e Aula de
Campo deverão ter carga horária prevista no
projeto pedagógico do curso e serão aprovadas pela
Coordenação de Curso mediante justificativa e
indicação no(s) programa(s) de disciplina(s),
observando os critérios estabelecidos nesta Norma.
§1º As visitas técnicas deverão estar relacionadas às
disciplinas do curso, conforme estabelecido na
matriz curricular do PPC de cada curso.
§2º É obrigatória a contratação de seguro para
todas as atividades relacionadas a Visita Técnica e
Aula de Campo vinculadas à Universidade. Para que
se proceda a essas contratações de seguro, é
necessário que o(a) professor(a) solicitante envie a
relação de visitantes para a PROEG com prazo
mínimo de 30 dias da data de início da viagem.
Art. 165. As Visitas Técnicas e/ou Aulas de Campo
devem ser planejadas observando as seguintes
condições:

I - encaminhamento das propostas conforme os
prazos e procedimentos estabelecidos pela PROEG
e dentro do início e término em período letivo,
salvo os casos plenamente justificados;
II período de afastamento de no máximo
cinco dias;
III - disponibilidade orçamentária de recursos para
abastecimento e manutenção mecânica do veículo
antes e durante a viagem, pagamento de pedágios,
pagamento de seguro obrigatório aos passageiros e
pagamento de diárias, quando couber, aos
servidores acompanhantes conforme valores
estabelecidos pela legislação vigente;
IV - programação das atividades de segunda a sextafeira. As atividades que, por qualquer motivo,
necessitem de programação aos sábados e
domingos, deverão ser expressamente justificadas
e dependerão de avaliação da coordenação de
curso e deferimento da PROEG;
V - todos os(as) participantes das atividades de
Visita Técnica e/ou Aula de Campo devem usar
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
adequados
a
cada
atividade,
conforme
especificações do regulamento de cada curso

contidas nos projetos pedagógicos;
VI - a coordenação do curso e os professores, com
apoio do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI),
planejarão as visitas técnicas e aulas de campo que
atendam as necessidades de acessibilidade de
estudantes com deficiência ou com mobilidade
reduzida.
Art. 166. A Visita Técnica e/ou Aula de Campo
podem ser de curta, média e de longa distância.
§1º A Visita Técnica e/ou Aula de Campo de curta
distância envolvem as regiões circunvizinhas ao
campus, observando o limite de até 300 km de
distância da sede da UFR.
§2º A Visita Técnica e/ou Aula de Campo de média
distância compreende localidades acima de 300 km
até 700 km de distância da sede da UFR.
§3º A Visita Técnica e/ou Aula de Campo de longa
distância compreendem localidades acima de 700
km, não podendo exceder 2500 km.
Art. 167. A Visita Técnica e/ou Aula de Campo de
curta e média distância realizadas dentro do estado
de Mato Grosso terão prioridade para aprovação.

Art. 168. A Visita Técnica e/ou Aula de Campo de
curta, média distância fora do estado de Mato
Grosso e longa distância poderão ser aprovadas
quando em empresas e/ou locais com perfis
comprovadamente diferenciados das situações
existentes nas regiões circunvizinhas ao campus.
Art. 169. A saída do transporte para a realização de
Aula de Campo e/ou de Visita Técnica só será
assegurada se houver o comparecimento de, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos(das)
passageiros(as) previstos(as) na proposta, caso
contrário, ela será automaticamente cancelada.
Parágrafo único. Por motivo de segurança, as
viagens
deverão ser programadas
para
acontecerem no período das 6h às 18h. Horário
diferente do estabelecido aqui deve ser justificado
e aprovado pelo setor competente.
Art. 170. É vedada a realização de Visita Técnica
e/ou Aula de Campo sem a presença e o
acompanhamento
integral
do(a)
docente
responsável (solicitante) pela atividade.
Art. 171. É terminantemente proibido o consumo
de bebidas alcoólicas ou quaisquer outras drogas
ilícitas durante qualquer atividade desenvolvida na

viagem e no interior do veículo. Para qualquer
desrespeito a este item, serão tomadas medidas
legais e cabíveis perante o regimento da instituição.
Art. 172. É vedado ao(à) estudante pernoitar em
local não estipulado pelo(a) docente.
Art. 173. São vedados o embarque e o
desembarque do ônibus em local não programado
no itinerário.
Art. 174. Não é permitido o desvio de rota da
viagem para praias, shoppings, casas de shows,
bares e similares com o objetivo do usufruto do
lazer, salvo se estes forem locais de aula prática
com os cursos de áreas afins.
Art. 175. É vedada a participação do(a) estudante,
menor de 18 anos, que não entregar a autorização
dos pais ou responsável devidamente assinada,
conforme legislação vigente.
Art. 176. É vedada a presença de acompanhantes
que não façam parte do corpo docente, discente e
técnico da UFR, e ainda aqueles cujos nomes não
constam na lista de participantes da Visita Técnica
e/ou Aula de Campo.

Parágrafo Único: Excetuam-se do caput deste artigo
os(as) visitantes convidados(as) que estejam
relacionados(as) às atividades, com as devidas
justificativas, inclusão na lista dos passageiros e
contratação do seguro.
Art. 177. O não cumprimento das normas
estabelecidas neste regulamento resultará em não
aprovação da Visita Técnica e/ou Aula de Campo e
em seu cancelamento pela Coordenação de Curso.
Art. 178. Os procedimentos para solicitação e
programação das Visitas Técnicas e/ou Aula de
Campo serão encaminhados às coordenações de
curso pela PROEG em instrução normativa e/ou
nota técnica.
Das Atividades Complementares
Art. 179. Entendem-se como Atividades
Complementares (AC) aquelas ações que
possibilitam o desenvolvimento de habilidades,
conhecimentos e competências do(a) discente
vivenciadas dentro e fora do ambiente acadêmico,
que estimulem a prática de estudos e experiências
formativas independentes e opcionais.
Art. 180. As AC compreendem as seguintes

atividades acadêmicas: ensino, pesquisa, extensão,
inovação, artes, esporte, lazer e cultura, além das
demais atividades previstas nas DCN de cada curso
de graduação.
Art. 181. São atividades de ensino todas aquelas
que envolvam o processo de ensino e
aprendizagem desempenhadas pelos acadêmicos, a
saber:
I - disciplinas ofertadas por outros cursos superiores
de graduação, sequenciais cursadas no mesmo
período do curso vigente, nessa ou em outras
Instituições de Ensino Superior, em nível de
graduação, sem aproveitamento de estudos;
II - participação em programa institucional e
interinstitucional de (ensino);
III - participação de programas de mobilidade
acadêmica nacional e internacional;
IV - participação, com frequência e aprovação, em
cursos de idiomas, comunicação e expressão e de
informática, realizados durante o curso de
graduação, dentro ou fora da Instituição;
V - participação em curso de Libras.

Art. 182. As atividades de pesquisa são
caracterizadas pelo conjunto de ações que visam a
construção de novos conhecimentos em uma
determinada área, contribuindo para o avanço da
ciência e para o desenvolvimento social. Estão
incluídas nessas atividades:
I - Participação em projetos de pesquisa aprovados
pela Pró-Reitoria de Ensino de Pós-graduação e
Pesquisa – PROPGP;
II - Participação em congressos, seminários e outros
eventos científicos e tecnológicos;
III - Trabalhos desenvolvidos, nas áreas pertinentes
aos cursos de graduação, com orientação docente,
apresentados em eventos científicos específicos ou
seminários e publicados em anais, mencionando o
nome da IES ou instituição de incentivo à pesquisa
acadêmica;
IV - Trabalhos publicados em revistas científicas
nacionais e internacionais;
V - Apresentação de comunicação oral em
congressos e seminários eventos científicos;

VI - Participação em grupos de pesquisa registrados
no diretório do CNPq;
VII - Relatórios de projeto de pesquisa;
VIII - Produção técnica.
Art. 183. São consideradas atividades curriculares
de extensão as intervenções que envolvam
diretamente as comunidades externas à
universidade e que estejam vinculadas à formação
do(a) estudante, nos termos desta resolução, plano
nacional de extensão e as diretrizes para a extensão
na educação superior brasileira e conforme normas
institucionais próprias.
Art. 184. Poderão ser computadas como AC outras
atividades artísticas, esportivas ou culturais, desde
que previstas em PPC e nas DCN dos cursos de
graduação.
Art. 185. As AC são componentes curriculares
obrigatórios de todos os cursos de graduação da
UFR devendo ser regulamentadas pelos projetos
pedagógicos de cada curso conforme sua DCN.
Parágrafo único: A carga horária de disciplinas
cursadas por discentes fora da UFR, em Instituições

de Ensino Superior nacionais e/ou estrangeiras,
poderá ser aproveitada pelo(a) discente como
Atividades Complementares, desde que não tenha
sido aproveitada para a concessão de dispensa de
disciplina, respeitando-se a regulamentação de
cada PPC e avaliada por Colegiados de Curso.
Art. 186. As AC regulamentadas por este regimento
serão avaliadas conforme disposto no PPC.
Parágrafo único. Após avaliadas e aprovadas, as AC
serão enviadas para a Coordenação de Controle e
Registro Acadêmico para cômputo no histórico
escolar.
Da Creditação e Curricularização da Extensão
(Redação dada pela RESOLUÇÃO CONSEPE/UFR Nº
3, DE 10 DE AGOSTO DE 2021)
Do ENADE e da Autoavaliação dos Cursos
Art. 187. O Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade), que integra o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior – Sinaes,
conforme legislação vigente, tem o objetivo de
aferir o rendimento dos alunos dos cursos de
graduação
em
relação
aos
conteúdos

programáticos previstos nas diretrizes curriculares
do respectivo curso de graduação, e as habilidades
e competências em sua formação.
§ 1o São inscritos os ingressantes e os concluintes
dos cursos listados a cada ano, sendo que os
ingressantes são dispensados da participação na
prova.
§ 2o Além de participar do exame propriamente
dito, os estudantes respondem a um questionário
de
coleta
de
informações
previamente
disponibilizado. Ambos os instrumentos constituem
insumos para o cálculo dos indicadores de
qualidade da educação superior:
I - Conceito Enade, composto pela nota média dos
estudantes;
II - Conceito Preliminar de Curso – CPC, para cada
curso;
III- Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição
(IGC), que define o conceito para a instituição.
Art. 188. O Enade é componente curricular
obrigatório e a situação de regularidade do aluno
constará no histórico escolar.

§ 1o Entende-se por situação de regularidade tanto
o preenchimento do questionário como a
participação no exame. É importante destacar que
ficará atestada no histórico sua efetiva participação
ou, quando for o caso, a dispensa oficial pelo
Ministério da Educação.
§ 2o Como a participação no exame e o
preenchimento do questionário constituem
condição necessária para a integralização
curricular, é necessário que as coordenações de
curso esclareçam e motivem os(as) estudantes para
que participem.
Art. 189. A PROEG será responsável por
disponibilizar palestras agendadas para explicar
aos(às) estudantes os objetivos e procedimentos do
processo e as implicações da não participação.
Art. 190. Cabe às coordenações de curso a
responsabilidade de inscrever os(as) estudantes
habilitados(as) para o exame, de acordo com
orientações técnicas do órgão responsável e do(a)
Procurador(a) Institucional da UFR, incumbida pela
interlocução com o MEC.
Art. 191. A autoavaliação dos cursos de graduação
é coordenada pela Comissão Própria de Avaliação

(CPA) em parceria com a PROEG, em estreita
colaboração com as Coordenações dos referidos
cursos, podendo contar com a colaboração de
outros setores da Instituição.
Art. 192. A autoavaliação dos cursos se faz com base
no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFR
(PDI/UFR), no perfil estabelecido para o
profissional/cidadão a ser formado por todos os
cursos, bem como nos princípios e concepções
estabelecidos neste regimento, ficando a avaliação
das especificidades de cada curso sob
responsabilidade de sua Coordenação.
Art. 193. Cabe ao Núcleo Docente Estruturante –
NDE de cada curso analisar os resultados das
autoavaliações a fim de propor melhorias ao
Colegiado do Curso no sentido do aperfeiçoamento
do Projeto Pedagógico de Curso, respeitando os
prazos
para
reformulações
curriculares
estabelecidos neste regimento.
Seção II – Projeto Pedagógico de Curso -PPC

Art. 194. O Projeto Pedagógico de Curso – PPC é um
documento elaborado coletivamente com a

finalidade
de
explicitar o
compromisso
socioeducativo do curso, de maneira a indicar as
práticas pedagógicas adotadas na direção de se
formar pessoas e/ou profissionais que atuem com
vistas a consolidar interesses majoritários da
sociedade.
§ 1º O PPC compreende a diretriz principal de cada
curso e deve expressar as condições de realização
das finalidades da Educação Superior, bem como
orientar-se pelas Diretrizes Curriculares Nacionais –
DCN gerais e/ou específicas de cada área de ensino.
§2º A elaboração dos projetos pedagógicos deverá
considerar o Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI, o Projeto Político Pedagógico
Institucional – PPPI, as orientações contidas nas
DCN de cada curso, quando houver, as legislações
complementares vigentes e normas institucionais.
Art. 195. A aprovação do PPC deve ser enviada à
PROEG para análise e ao Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão – Consepe para aprovação,
obedecendo a tramitação disposta em Instrução
Normativa dessa pró-reitoria.
Art. 196. O PPC, ao ser encaminhado à PROEG,
deverá ser identificado em virtude das seguintes

situações:
I – PPC para implantação de curso novo;
II – Ajuste do PPC em vigência;
III- Mudança Curricular de PPC em vigência.
Art. 197. Após a aprovação, os PPC poderão sofrer
alterações denominadas como Ajuste ou Mudança
Curricular.
Art. 198. Ajuste curricular é caracterizado por:
I- transformação de disciplina obrigatória em
optativa, ou vice-versa;
II- inclusão e/ou substituição e/ou exclusão de
disciplina obrigatória ou optativa;
III- alteração de carga horária, nomenclatura e/ou
código de disciplina obrigatória ou optativa;
IV- atualização de bibliografia optativa e obrigatória
das disciplinas conforme acervo disponível na
biblioteca;
V- atendimento à mudança de legislação superior
ou a proposições contidas no Plano de

Desenvolvimento Institucional (PDI) ou no Projeto
Político-Pedagógico Institucional (PPPI) da UFR.
§ 1o As alterações previstas acima, nos incisos I ao
V, não poderão acarretar mudanças na carga
horária total do curso e no perfil profissional do(a)
egresso(a).
§ 2o Quando houver ajuste curricular, a adaptação
será promovida para todos os(as) estudantes
matriculados(as) no curso.
§ 3o O ajuste curricular somente poderá ser
efetuado uma única vez a cada ano letivo.
§ 4o Não são caracterizadas como ajuste curricular
as seguintes alterações:
I - correção do texto de ementa;
II- inclusão ou exclusão no elenco de Atividades
Complementares – AC;
III- inclusão ou exclusão de disciplinas do elenco de
optativas;
IV- mudança na periodização;
V- alteração de pré e correquisitos.

Art. 199. Será caracterizada como mudança
curricular:
I- alteração da carga
integralização do curso;

horária

total

para

II- alteração de conteúdo de estudos;
III- inclusão ou exclusão de estágio obrigatório e
trabalho de conclusão de curso;
IV- mudança do perfil profissional do egresso.
V- mudança de número de vagas ofertadas.
§ 1o Os Colegiados dos Cursos de Graduação
somente poderão propor mudança curricular ao
Consepe após o cumprimento do tempo previsto
para integralização da primeira turma vinculada ao
currículo a ser mudado.
§ 2o Em casos excepcionais, o Consepe poderá
aprovar mudanças curriculares antes do previsto no
caput deste Artigo, quando a mudança for motivada
por, pelo menos, uma das seguintes condições:
I- maior flexibilização curricular;
II- redução do tempo de permanência do discente;

III- atendimento a mudanças de legislação superior
ou a proposições contidas no PDI ou no PPPI da UFR.
Art. 200. Quando houver mudança curricular, a
adaptação dos(as) discentes já matriculados(as)
deverá ser aprovada pelo colegiado de curso.
§ 1o Será garantida a possibilidade de permanência
no currículo anterior aos(às) discentes que tenham
integralizado, pelo menos 75% da carga horária de
disciplinas de caráter obrigatório ou optativo no
momento da implantação do novo currículo no
sistema acadêmico.
§ 2o Para os(as) demais discentes, a adaptação
curricular será definida no PPC, de modo a não
acarretar descontinuidade ou prejuízo à sua
formação profissional.
Art. 201. Quando houver a implantação de um novo
PPC ou mudança de sua estrutura curricular,
compete à coordenação do curso solicitar ao NDE
uma tabela de equivalência de componentes
curriculares novos com os componentes da
estrutura atual.
§ 1º Ao(À) estudante regular, é assegurado o direito
de integralização curricular com mínimo de anos

letivos previsto no PPC do ano de ingresso.
§ 2º No histórico do(a) estudante, permanecerá o
registro dos estudos realizados com aprovação
anterior à implantação da nova estrutura curricular.
§ 3º Quando houver disciplinas obrigatórias
cursadas na estrutura anterior, sem equivalência
com a nova estrutura curricular, considerar-se-á
carga horária cursada para efeito de integralização
curricular.
§ 4º Não será necessário realizar equivalência de
disciplinas optativas com optativas do novo PPC.
§ 5º Não será necessário realizar equivalência de
disciplinas eletivas com eletivas do novo PPC.
§ 6º Ao ser implantado um novo PPC, alterações em
seu conteúdo ou somente alterações em sua
estrutura curricular que impliquem mudanças para
o aluno, considerar-se-á o plano de estudos como
documento primordial sobre a vida acadêmica do
aluno.
§ 7º A tabela de equivalência será a referência para
a coordenação de curso elaborar um plano de
estudos para cada aluno do curso e apontar quais

disciplinas faltam para a integralização curricular.
§ 8º Todos(as) os(as) estudantes de um mesmo
curso serão regidos(as) por um mesmo PPC, não
podendo haver mais de uma estrutura curricular
em vigência no curso.
§ 9º Nos casos de migração para um novo PPC, é
possível a coexistência de duas matrizes
curriculares, observando-se o tempo máximo de
integralização do PPC vigente por ocasião do
ingresso do(a) estudante.
§ 10º As situações pertinentes não resolvidas
nestes termos devem ser encaminhadas à PROEG
para parecer e providências.
Art. 202. O PPC deve ser formalizado como um
planejamento detalhado da organização e
funcionalidade geral de cada curso, em que se
definem:
I - a caracterização do curso;
II - os objetivos do curso;
III - o perfil do(a) profissional a ser formado(a) pelo
curso, explicitando competências e habilidades a
serem desenvolvidas;

IV- O corpo docente e o técnico-administrativo
necessários ao funcionamento do curso;
V - a estrutura curricular do curso;
VI - as metodologias de ensino a serem
empregadas;
VII- os pressupostos, as finalidades e formas de
avaliação da aprendizagem, considerando também
formas de registro e devoluções a serem adotadas;
VIII- os aspectos administrativos necessários à
funcionalidade do curso, como lotação, local de
funcionamento, infraestrutura e equipamentos
permanentes;
IX- as formas de gestão do curso;
X- a política de avaliação do PPC em atenção às
normas vigentes.
Art. 203. A caracterização de um curso de
graduação compreende nome, unidade acadêmica,
turno, modalidade, habilitação e é assim definida:
I - curso de graduação regular é aquele cujo
oferecimento está pautado em aulas regulares e
presenciais abrangendo todos os dias letivos

previstos no Calendário Acadêmico da Graduação,
de acordo com o horário de aula aprovado pelo
órgão competente;
II - curso de graduação oferecido sob a forma
modular tem a finalidade de atender a um projeto
específico e, por sua natureza, seus componentes
curriculares são oferecidos em períodos de ensino
intensivo e presencial.
Art. 204. O turno do curso deverá ser definido no
PPC, quando da sua criação.
§ 1o O turno do curso só poderá ser definido como:
matutino, vespertino, noturno ou integral.
§ 2o Entende-se como turno matutino aquele em
que as aulas e atividades ocorrem entre 7h e 12h.
§ 3o Entende-se como turno vespertino aquele em
que as aulas e atividades ocorrem entre 13h e 18h.
§ 4o Entende-se como turno noturno aquele em que
as aulas e atividades ocorrem entre 19h e 23h.
§ 5o Entende-se como turno integral aquele em que
as aulas e atividades podem ocorrer entre 7h e 23h,
não ultrapassando dois turnos, conforme
estabelecido nos parágrafos 2º, 3º e 4º, no que

couber.
§ 6º Em caso de atividades e aulas previstas para os
sábados, essas deverão ocorrer entre 7h e 18h, em
qualquer turno.
§ 7º A oferta de disciplina em horário diferente do
turno de funcionamento do curso deve ser
apreciada, com as justificativas pertinentes, pela
PROEG.
§ 8o A alteração do turno deverá ser proposta no
PPC e enviada à PROEG para análise e
encaminhamento ao Consepe para aprovação.
§ 9o
Os cursos ofertados fora da sede
(Rondonópolis) estão autorizados a flexibilizar os
horários de início, respeitando os horários de
término das aulas em cada turno.
§ 10o A flexibilidade referida no parágrafo 9 o deste
artigo está condicionada a apresentação de
justificativa à PROEG e sua aprovação.
Art. 205. A mudança de turno, procedimento
facultado aos(às) discentes dos cursos de
graduação que funcionam em mais de um turno,
obedecerá às seguintes exigências:

I- requerimento dentro do período previsto no
calendário escolar;
II- disponibilidade
de
vaga
no
turno
pretendido, considerando-se o período/ano de
ingresso no curso;
III- aprovação do requerimento pela Coordenação
de Curso, a partir de critérios determinados pelo
Colegiado de Curso.
Parágrafo único. O critério de precedência a ser
utilizado será o de maior coeficiente de
rendimento.
Art. 206. A caracterização da disciplina contém
obrigatoriamente código, nome, correquisitos, prérequisitos, quantidade de créditos, carga horária e
ementa.
§1º Crédito é a unidade de mensuração da
disciplina e terá correspondência com a quantidade
semanal de aulas a serem ministradas durante o
período letivo regular, podendo ser de natureza
teórica, prática ou teórico-prática, sendo 1 (um)
crédito correspondente a 15 (quinze) horas de aula.
§2º Carga horária é a quantidade total de horas da

disciplina e corresponde ao produto da quantidade
de créditos por 15 (quinze) horas.
§3º Ementa é a descrição sumária do conteúdo a ser
desenvolvido na disciplina.
§4º O código, o nome, a quantidade de créditos e a
carga horária da disciplina são inalteráveis; os
correquisitos e os pré-requisitos poderão ser
alterados mediante aprovação do colegiado de
curso com anuência da congregação do instituto ou
da faculdade e deferimento da PROEG.
Art. 207. Os componentes curriculares de cada
currículo podem ser interligadas por pré-requisitos
e correquisitos, respeitando o princípio da
flexibilidade.
§1º Entende-se por:
I – pré-requisito: componente curricular em que
o(a) discente deve obter aprovação para ter direito
de matricular-se em outra disciplina ou
componente curricular;
II – correquisito: componente curricular cursado/a
simultaneamente a outra(s) disciplina(s) ou a
outro(s) componente(s) curricular(es). Esse

dispositivo não se aplica ao(à) discente que já tenha
sido aprovado(a) na unidade curricular correquisito.
§ 2º O Colegiado do Curso poderá solicitar à PROEG
a exclusão definitiva de pré e correquisitos, sendo
vedada nova inclusão desses.
Art. 208. A incorporação de uma disciplina na
estrutura curricular de um curso é feita mediante
aprovação pelo NDE e pelo colegiado do curso,
nessa ordem, observando as disposições deste
regimento.
Capítulo III – Dos Programas e Projetos da
Graduação

Seção I – Programas e Projetos Institucionais

Programa de Acolhimento Estudantil – PAE
Art. 209. O Programa de Acolhimento Estudantil –
PAE visa à recepção e acolhida do(a) estudante
ingressante na universidade com atividades de
letramento acadêmico e digital. O programa tem
por objetivo recepcionar, acolher e integrar os(as)

estudantes recém-chegados à universidade em
seus espaços físicos e sistemas virtuais por meio de
duas modalidades: recepção e acolhida.
Art. 210. O PAE está previsto na política de
acolhimento estudantil e é de responsabilidade da
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e das
coordenações de curso de graduação.
Art. 211. A recepção dos(das) estudantes deve ser
realizada na primeira semana de cada semestre
letivo e a acolhida deve perdurar no semestre
letivo.
Art. 212. A recepção do PAE abrange ações como
visita aos espaços físicos da universidade,
apresentação dos direitos e deveres do(a)
estudante, disponibilização do guia do(a)
estudante, ambientação no AVA institucional e
outras ações que envolvam apoio pedagógico e/ou
tecnológico.
Essa
modalidade
é
de
responsabilidade das coordenações de curso de
graduação com o apoio da PROEG.
Art. 213. A acolhida do PAE diz respeito ao apoio nas
dificuldades com os sistemas utilizados pela
universidade, desde os acadêmico-administrativos
aos virtuais de aprendizagem. Incluem ainda apoio

nas demandas de letramento digital e acadêmico
por ocasião da leitura de editais e da participação
efetiva em diversas atividades acadêmicas. Essa
modalidade é de responsabilidade da PROEG com o
apoio das coordenações de curso de graduação.
Art. 214. As atividades da modalidade acolhida do
PAE devem ser desenvolvidas por bolsistas (tutores)
remunerados(as), os(as) quais deverão ter
dispensada carga horária em atividades
complementares.
Parágrafo único. Em casos excepcionais, o
Programa de Acolhimento Estudantil poderá ser
realizado virtualmente.
Programa Institucional de Monitoria – PIM
Art. 215. O Programa Institucional de Monitoria
(PIM) visa a melhoria no ensino-aprendizagem dos
cursos de graduação da UFR por meio do
envolvimento de estudantes e docentes em
atividades teóricas e práticas no ensino.
Art. 216. O PIM tem como objetivos:
I- incentivar o aprendizado dos(das) estudantes e,
consequentemente, a taxa de sucesso dos cursos de

graduação;
II- fortalecer a articulação entre os conhecimentos
teóricos e práticos e a análise crítica, por meio do
incentivo à participação dos(das) estudantes em
atividades de suporte à disciplina de graduação;
III- promover a integração curricular e a cooperação
entre discentes e docentes para conduzir a
disciplina com análise crítica a fim de minimizar as
taxas de evasão e reprovação dos cursos de
graduação;
IV- desenvolver nos(nas) monitores(as) habilidades
e interesse pela docência por meio das atividades
planejadas em conjunto com o(a) professor(a) da
disciplina.
Art. 217. A monitoria constitui-se como atividade
optativa dentro dos cursos de graduação da UFR
podendo, quando da sua conclusão, ser pontuada
como Atividade Complementar e constar no
histórico escolar do(a) estudante.
Art. 218. A monitoria poderá ser realizada nas
modalidades presencial, híbrida ou virtual, sendo
essa última para casos excepcionais.

Art. 219. A monitoria virtual visa auxiliar na
atividade didático-pedagógica realizada pelo(a)
estudante de graduação e orientada pelo(a)
professor(a) com o emprego de tecnologias digitais
de comunicação e informação (TDIC) para o seu
desenvolvimento.
Art. 220. Os(As) estudantes selecionados(as) para a
monitoria virtual deverão ter conhecimentos
básicos de tecnologias que possam ser adotadas no
ensino, como uso de e-mail; conhecimento de
aplicativos de mensagens instantâneas e de
plataformas de webconferência; habilidade para
utilizar aplicativos e softwares educacionais ou que
venham a ser utilizados com fins pedagógicos; além
da experiência na utilização dos sistemas
institucionais para auxiliar o(a) docente e os(as)
discentes no desenvolvimento da disciplina.
Parágrafo único. A universidade deverá
disponibilizar equipamento ou condições para o
exercício da atividade de monitoria virtual.
Art. 221. As atividades de monitoria presencial
podem ser complementadas com as atividades
virtuais quando o plano de trabalho assim o tiver
previsto, caso em que a monitoria será configurada

como híbrida.
Art. 222. A regulamentação da monitoria virtual
segue a mesma caracterização da presencial, ainda
que híbrida.
Art. 223. A responsabilidade, o acompanhamento e
a avaliação do PIM ficarão a cargo de uma Comissão
de Monitoria a ser composta e designada pela
PROEG.
Art. 224. São participantes do PIM estudantes de
graduação, monitores(as) e professores(as)
orientadores(as) de monitoria.
Art. 225. Os(as) monitores(as) poderão ser
remunerados(as) e/ou voluntários(as).
Art. 226. Poderão solicitar monitores(as),
professores(as)
pertencentes
ao
quadro
permanente,
assim
como
professores(as)
contratados(as) e/ou visitantes da UFR, em efetivo
exercício na disciplina no sistema acadêmico.
Art. 227. O(A) professor(a) que pleitear monitoria
para a(s) disciplinas(s) pela(s) qual(is) é responsável
deverá elaborar um Plano de Trabalho e atender ao
disposto em edital específico.

Art. 228. As propostas de monitoria do curso são de
responsabilidade das coordenações de curso de
graduação. Os cursos que desejarem participar do
PIM, no período letivo específico, deverão elaborar,
com participação do colegiado de curso, uma
proposta de monitoria, contendo os planos de
trabalho cadastrados pelos(as) professores(as) e
aprovados pelo colegiado de curso.
Parágrafo único. É vedado atribuir ao(à) monitor(a)
atividades meramente administrativas que venham
a descaracterizar os objetivos da monitoria.
Art. 229. É de responsabilidade da Coordenação de
Curso de Graduação e do Colegiado de Curso
homologar e aprovar os planos de trabalho
cadastrados pelos(as) professores(as) para enviar à
PROEG juntamente com outros documentos
descritos em edital específico.
Art. 230. O(A) monitor(a) deverá cumprir carga
horária semanal mínima de vinte horas na condição
de remunerado(a) ou de voluntário(a), observando
as seguintes atribuições:
I- atividades estabelecidas no plano de trabalho
para auxiliar os(as) estudantes da disciplina, em
horário e em local previamente determinados e

acordados, de forma presencial ou virtual, com ou
sem a presença do(a) professor(a), desde que
autorizado pelo(a) professor(a) responsável pela
disciplina.
II- entrega do relatório final das atividades para
obtenção do certificado.
Art. 231. As atividades de monitoria serão
realizadas durante o período letivo, conforme
estabelecido no Calendário Acadêmico da UFR.
Art. 232. As atividades de monitoria serão
certificadas ao final do período letivo mediante
apresentação de relatório final conforme prazo
previsto em edital próprio.
Programa de Apoio e Aperfeiçoamento
Pedagógico – PAAP
Art. 233. O Programa de Apoio e Aperfeiçoamento
Pedagógico – PAAP consiste em um programa de
suporte e assistência ao(à) docente, oferecendo um
conjunto de ações voltadas ao aprimoramento e à
inovação didático-pedagógica referentes ao ensino
de graduação e também em uma assessoria relativa
à criação e elaboração de materiais didáticos, como
livros-textos e apostilas. O Programa deve ser

flexível, devendo se adequar ao tipo de profissional
que compõe o corpo docente, considerando as
particularidades de cada curso da instituição.
Art. 234. O PAAP tem por objetivo o
aperfeiçoamento e o aprofundamento dos
conhecimentos didático-pedagógicos dos(das)
docentes, investindo no aprimoramento das
habilidades e competências dos(das) docentes em
prol da valorização do ensino de graduação e da
melhoria contínua da qualidade de ensino.
Art. 235. O PAAP deverá oferecer treinamento na
forma de oficinas de desenvolvimento, cursos,
palestras, mesas-redondas etc., promovendo a
troca de experiências entres os(as) docentes da UFR
e de outras instituições; assessorando e orientando
o(a) docente na implementação de ferramentas e
metodologias inovadoras para o processo
educativo em sala de aula e na elaboração de
material educativo.
Art. 236. O PAAP deverá ser conduzido por uma
comissão a ser instituída com a participação de
um(a) representante da PROEG, que irá presidi-la, e
também dois(duas) representantes de cada
unidade acadêmica.

Art. 237. O PAAP será de responsabilidade da
PROEG com apoio institucional.
Programa de Apoio Pedagógico ao Estudante
Ingressante – PAPEI
Art. 238. O Programa de Apoio Pedagógico ao
Estudante Ingressante (PAPEI) é um programa
voltado aos(às) estudantes dos primeiro e segundo
semestres no intuito de oferecer um apoio
pedagógico sobre conteúdo do ensino básico e,
dessa forma, ajudar a reduzir o índice de
reprovação e combater a evasão dos(das)
ingressantes.
Parágrafo único. Estudantes veteranos(as)
matriculados(as) em disciplinas de primeiro e
segundo semestres também poderão ser
beneficiados(as) pelo PAPEI.
Art. 239. O PAPEI visa amenizar as diferenças de
aprendizagem de conceitos básicos entre os(as)
estudantes provenientes de diversas partes do país
e, assim, promover uma equalização do
conhecimento básico necessário para o
acompanhamento das disciplinas universitárias,
estimulando os(as) ingressantes a permanecerem
na instituição.

Art. 240. O PAPEI deverá ofertar aulas
contemplando a revisão de conteúdo básico sobre
matemática elementar, química elementar, física
elementar e língua portuguesa. A oferta de outros
conteúdos poderá ser realizada mediante a
identificação de necessidade.
Art. 241. As atividades do PAPEI poderão ser
ministradas por docentes da UFR na forma de
projetos de ensino a serem regulamentados ou
outras formas a serem previstas em editais da
PROEG.
Art. 242. O(A) discente ingressante será
encaminhado(a) a participar da aula inaugural do
PAPEI, quando o programa será apresentado e
também será explanada a sua importância para a
trajetória acadêmica do(a) estudante. A
participação e frequência no programa não são
obrigatórias; no entanto, como forma de incentivo,
será emitido um certificado de participação com a
carga horária estudada, que poderá ser utilizado
como Atividades Complementares pelo(a)
estudante.
Art. 243. O PAPEI será conduzido pela PROEG, com
apoio das coordenações de curso de graduação.

Seção II – Programas e Projetos Interinstitucionais
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência – PIBID
Art. 244. O Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) tem por finalidade
fomentar a iniciação à docência, contribuindo para
o aperfeiçoamento da formação de docentes em
nível superior e para a melhoria de qualidade da
educação básica pública brasileira. O PIBID é
executado no âmbito da Coordenação de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior (CAPES), por meio de edital.
Art. 245. O PIBID tem por finalidade proporcionar
aos(às) discentes da primeira metade dos cursos de
licenciatura sua inserção no cotidiano das escolas
públicas de educação básica, contribuindo para o
aperfeiçoamento da formação de docentes em
nível superior.
Art. 246. O(A) estudante de licenciatura participa do
PIBID por intermédio de bolsa remunerada via
edital CAPES que abarca também voluntários(as).

Art. 247. São participantes do programa o(a)
coordenador(a) institucional, o(a) coordenador(a)
de área, o(a) professor supervisor(a) e os(as)
discentes bolsistas.
Parágrafo único. Os cursos de graduação terão
autonomia para, mediante decisão colegiada,
aderirem ou não ao PIBID.
Art. 248. A PROEG irá indicar o(a) coordenador(a)
institucional do PIBID, que deverá ser aprovado(a)
pelas instâncias superiores.
Parágrafo
único.
Ao(À)
coordenador(a)
institucional, caberá cumprir as exigências da
CAPES previstas em edital e as demais legislações.
Art. 249. Compete à PROEG:
I – apoiar a realização das atividades do PIBID;
II- cumprir as normas e diretrizes do programa
zelando por sua qualidade técnica;
III- divulgar o projeto, suas ações e resultados na
página eletrônica da instituição e em outros meios
de comunicação disponíveis;

IV - inserir o Pibid no organograma institucional da
UFR.
Residência Pedagógica
Art. 250. O Programa de Residência Pedagógica –
PRP é uma das ações que integram a Política
Nacional de Formação de Professores(as) e visa o
aperfeiçoamento
do
estágio
curricular
supervisionado nos cursos de licenciatura,
promovendo a imersão do(a) estudante de
graduação na escola de educação básica, a partir da
segunda metade de seu curso. O PRP é executado
no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio de
edital.
Parágrafo único. Os cursos de graduação terão
autonomia para, mediante decisão colegiada,
aderirem ou não ao PRP.
Art. 251. A imersão do(a) estudante deve
contemplar, entre outras atividades, regência de
sala de aula e intervenção pedagógica,
acompanhadas por um(a) professor(a) que atue na
Educação Básica com experiência na área de ensino
do(a) estudante, o(a) qual deverá ser orientado(a)
por um(a) docente da sua instituição formadora.

Art. 252. O PRP tem como premissas básicas o
entendimento de que a formação de
professores(as) nos cursos de licenciatura deve
assegurar a seus(suas) egressos(as), habilidades e
competências que lhes permitam realizar um
ensino de qualidade nas escolas de educação
básica.
Art. 253. O PRP destina-se a estudantes
regularmente matriculados(as) nos cursos de
graduação da UFR.
Art. 254. São objetivos do PRP:
I – possibilitar o estabelecimento de novas
metodologias e experiências pedagógicas;
II - aperfeiçoar a formação dos(as) discentes de
cursos
de
licenciatura,
por
meio
do
desenvolvimento de projetos que fortaleçam o
campo da prática e conduzam o(a) estudante a
exercitar de forma ativa a relação entre teoria e
prática profissional docente, utilizando coleta de
dados e diagnóstico sobre o ensino e a
aprendizagem escolar, entre outras didáticas e
metodologias;
III – promover a cooperação acadêmica e a troca de

experiências didáticas entre discentes e docentes
da UFR com docentes e discentes da Rede Básica de
Ensino;
IV - induzir a reformulação da formação prática nos
cursos de licenciatura, tendo por base a experiência
da residência pedagógica;
V- fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a
UFR e os ambientes escolares, promovendo sinergia
entre a entidade que forma e a que recebe o(a)
egresso(a) da licenciatura e estimulando o
protagonismo das redes de ensino na formação de
professores;
VI – criar condições de aprofundamento teóricometodológico e o desenvolvimento de habilidades
relacionadas à atividade docente;
VII – propiciar aos(às) estudantes matriculados(as)
nos cursos de licenciatura da UFR a possibilidade de
intensificar seu potencial didático-pedagógico e
acadêmico.
Art. 255. O PRP concede bolsas às seguintes
modalidades:
residente,
coordenador(a)
institucional, docente orientador(a) e preceptor(a),
descritos a seguir:

I - residente: estudante com matrícula ativa em
curso de licenciatura que tenham cursado o mínimo
de 50% do curso ou que estejam cursando a partir
do 5º período;
II - coordenador(a) institucional: docente da UFR
responsável pelo projeto institucional de
Residência Pedagógica;
III - docente orientador(a): docente que orientará o
estágio dos(das) residentes estabelecendo a
relação entre teoria e prática.
IV - preceptor(a): professor(a) da escola de
educação básica que acompanhará os residentes na
escola-campo.
Art. 256. Há duas possibilidades de participação no
PRP aos(às) residentes: bolsista com remuneração
e voluntário(a).
Art. 257. São requisitos mínimos para o
recebimento de bolsa de residente, coordenador(a)
institucional, docente orientador(a) e preceptor(a)
os constituídos em edital específico.
Art. 258. Os cursos que tiverem subprojetos
aprovados deverão criar, por meio dos seus

colegiados, normatizações próprias para o
aproveitamento da carga horária do(a) estudante,
que poderá ocorrer por meio de:
a) aproveitamento das disciplinas de Estágio
Supervisionado;
b) aproveitamento das horas cursadas no programa
em Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais
(AACCs).
Art. 259. A UFR deverá organizar seu projeto
institucional em estreita articulação com a proposta
pedagógica das redes de ensino que receberão
os(as) seus(suas) licenciandos(as).
Programa de Educação Tutorial – PET
Art. 260. O Programa de Educação Tutorial (PET) é
um programa do Governo Federal, vinculado à PróReitoria de Ensino de Graduação (PROEG), que se
caracteriza pela criação e manutenção de “grupos
PET”, que podem ser disciplinares ou
multidisciplinares.
Art. 261. Os grupos de Educação Tutorial são
formados por um professor(a) tutor(a), com a
possibilidade de um professor(a) cotutor(a) e de

estudantes regularmente matriculados(as) em
cursos de graduação que podem ser membros
bolsistas ou voluntários(as).
Art. 262. O
características:

PET

possui

como

principais

I - a indissociabilidade do ensino, pesquisa e
extensão no planejamento e na realização das
atividades propostas;
II - a interdisciplinaridade necessária para a
formação acadêmica completa;
III - a interação contínua e dialógica entre os grupos
PET e os corpos discentes dos cursos de graduação.
Art. 263. O objetivo geral do PET é a promoção da
elevação da qualidade da formação acadêmica
dos(das)
discentes
orientados(as)
pelo(a)
professor(a) tutor(a), que através do tripé ensinopesquisa-extensão,
implementam
atividades
acadêmicas que contribuem para a formação tanto
dos participantes quanto dos atendidos. Além
disso, visa promover os preceitos da cidadania e da
responsabilidade social, além de fomentar a
consciência crítica no ensino superior.

Art. 264. A estrutura do PET é assim definida:
I - Grupos PET aprovados pela PROEG;
II - Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação CLAA PET.
Art. 265. Cada grupo PET é assim constituído:
I - um(a) tutor(a);
II - um(a) cotutor(a), sendo facultativo(a);
III - estudantes regularmente matriculados em
curso de graduação, sendo vinculados(as) como
membro bolsista ou membro voluntário, condição
renovável anualmente pelo tempo padrão de
duração do curso.
Art. 266. O CLAA do PET é formado por
professores(as)
tutores(as),
professores
conhecedores(as) do programa e estudantes
bolsistas do PET, conforme definido em
regulamentação própria.
Art. 267. Compete à PROEG:
I - elaborar e promulgar os editais de apresentação
de novos grupos;

II- implementar novos grupos ;
III- garantir infraestrutura para o Comitê Local;
IV- acompanhar e avaliar os grupos;
V- apoiar projetos de ensino, pesquisa e extensão
elaborados pelos grupos PET.
Art. 268. Compete ao CLAA:
I- fazer a comunicação entre a PROEG e os grupos
PET;
II- orientar quanto aos aspectos filosóficos,
conceituais e metodológicos do PET;
III- zelar pelo cumprimento das normas/atribuições;
coordenar o processo de acompanhamento e
avaliação dos grupos;
IV- avaliar e aprovar os Planos de Atividades de cada
grupo;
V- encaminhar à PROEG os planos e relatórios dos
grupos.

Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde (PET-Saúde)
Art. 269. O Programa de Educação pelo Trabalho
para a Saúde (PET-Saúde), instituído pelo Governo
Federal e vinculado à Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação (PROEG), visa à criação e manutenção
de grupos de aprendizagem tutorial no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a sua
demanda, em suas diversas áreas de atuação, tais
como Estratégia de Saúde da Família, Vigilância em
Saúde, Saúde Mental e Redes de Atenção à Saúde.
Art. 270. Os grupos do PET-Saúde são formados por
um(a) professor(a) tutor(a), com a possibilidade de
um(a) professor(a) cotutor(a), e estudantes
regularmente matriculados(as) em cursos de
graduação e de pós-graduação na área da saúde,
que podem atuar como monitores(as) bolsistas ou
voluntários(as), como também preceptores(as),
profissionais da saúde bolsistas que realizam
orientação em serviço aos(às) estudantes
participantes.
Art. 271. As principais características do PET-Saúde
são:

I - a educação pelo trabalho como pressuposto
fundamental do planejamento e execução das
atividades propostas;
II - a interdisciplinaridade da atuação em saúde a
fim de preparar para a atuação multiprofissional;
III - a integração ensino-serviço-comunidade na
atuação realizada pelos grupos PET-Saúde nos
serviços de saúde.
Art. 272. Os objetivos específicos do PET-Saúde são
assim definidos:
I - estimular a formação de profissionais e docentes
de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica, bem como a atuação
profissional pautada pelo espírito crítico, pela
cidadania e pela função social da educação
superior,
orientados
pelo
princípio
da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão;
II - desenvolver atividades acadêmicas em padrões
de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e
interdisciplinar;

III - contribuir para a formação de profissionais de
saúde com perfil adequado às necessidades e às
políticas de saúde do país;
IV - sensibilizar e preparar profissionais de saúde
para o adequado enfrentamento das diferentes
realidades de vida e de saúde da população
brasileira;
V - fomentar a articulação entre ensino e serviço na
área da saúde.

TÍTULO III – Das Formas de Ingresso
Capítulo I - Das disposições gerais

Seção I - Do Ingresso
Art. 273. O ingresso nos cursos de graduação da
UFR ocorre por meio de processos seletivos,
regulado por edital, de acordo com as resoluções
aprovadas no Consepe ou por deliberações no
Consuni.
Parágrafo único. De acordo com a legislação

vigente, o(a) estudante ingressante não poderá
ocupar mais de uma vaga nos cursos de graduação
em instituições públicas de ensino superior,
obrigando-o(a) a desligar-se de uma das matrículas
que possua vínculo.
Art. 274. O preenchimento de vagas remanescentes
em cursos de graduação será feito através do:
a) remanejamento interno de
regularmente matriculado(a) em
graduação da UFR;

estudante
curso de

b) reingresso de estudantes formados(as) pela UFR
para complementação de currículo;
c) processo seletivo aberto a graduados(as) ou
estudantes regularmente matriculados(as) em
Instituição de Ensino Superior – IES.
Art. 275. O oferecimento de vagas adicionais às
previstas nos processos seletivos de ingresso na
UFR fica a critério da unidade de ensino responsável
pelo curso, para os seguintes casos:
a) estudante-convênio mediante vagas oferecidas
anualmente ao Ministério da Educação para o
Programa de Estudantes - Convênio de Graduação PEC-G, a fim de atender países com os quais o Brasil

mantém acordo cultural;
b) intercambistas de instituições estrangeiras de
ensino superior com as quais a UFR possui convênio
de dupla diplomação;
c) estudante estrangeiro(a), refugiado(a) ou
asilado(a), caracterizado(a) como merecedor(a) do
apoio da UFR;
d) vaga cortesia para atender a funcionário(a)
estrangeiro(a) em missão diplomática e a seus
dependentes legalmente definidos, oriundos de
país
que
assegure vagas em regime de
reciprocidade.
Art. 276. Reingresso de estudante(s) formados(as)
pela UFR para cursar outra habilitação ou ênfase do
curso em que se graduou, mediante critérios
definidos pelas coordenadorias de curso
envolvidas, aprovado pelas suas respectivas
congregações.
Do Processo Seletivo – SiSU
Art. 277. O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é
um sistema informatizado gerenciado pelo MEC no
qual instituições públicas de ensino superior

oferecem vagas para candidatos(as) participantes
do Exame Nacional de Ensino Médio – Enem.
Art. 278. O SiSU ocorre em fase única,
exclusivamente com base no resultado do Enem.
Art. 279. O SiSU é processo seletivo, classificatório
e destinado ao preenchimento das vagas dos cursos
fixadas pelo Consepe.
§1º O SiSU, estabelecido e normatizado por
legislação vigente, será regulamentado por edital
aprovado pelo Consepe;
§2º A classificação final no SISU dará ao
candidato(a) o direito de matrícula no período
letivo imediatamente subsequente à sua realização.
Art. 280. O Termo de Adesão será disponibilizado,
a cada edição, na página eletrônica da UFR,
contendo as seguintes informações:
I- os cursos e turnos participantes do SiSU, com os
respectivos semestres de ingresso e número de
vagas;
II- o número de vagas reservadas em decorrência do
disposto na legislação vigente;

III- os pesos e as notas mínimas eventualmente
estabelecidos pela instituição para cada uma das
provas do Enem, em cada curso e turno;
IV- os documentos necessários para a realização da
matrícula dos(a) candidatos(a) selecionados(as),
inclusive aqueles necessários à comprovação do
preenchimento dos requisitos exigidos pela
portaria normativa vigente expedida pelo MEC; e
V- porcentagem de bonificação do argumento de
inclusão regional e as regiões de contemplação.

Das Vagas Reservadas para Ações Afirmativas
Art. 281. A cada edição do SiSU da UFR, será
disponibilizada, no Termo de Compromisso, a
descrição e a quantidade de vagas reservadas, por
curso, para as ações afirmativas relacionadas.
Parágrafo único: Entende-se por ações afirmativas
o conjunto de medidas voltadas a grupos
discriminados e vitimados pela exclusão social
ocorridos no passado ou no presente. Trata-se de
práticas reparadoras frente uma herança de
desigualdades e segregações experienciadas por

esses grupos.
Art. 282. Além da entrada por ampla concorrência,
as vagas na UFR serão distribuídas em ações
afirmativas, de acordo com a legislação vigente.
Art. 283. O número de vagas reservadas, bem como
os documentos para matrícula e para comprovação
das políticas de ações afirmativas, constarão nos
editais específicos de processos seletivos
elaborados pela UFR e disponibilizados em sua
página eletrônica a cada edição.

Da Bonificação Regional
Art. 284. O bônus do Argumento de Inclusão
Regional deverá ser instituído para promover o
acesso de candidatos(as) aos cursos de graduação
da UFR que tenham concluído o ensino médio e
presencial em instituições de ensino situadas na
região sul do estado de Mato Grosso e norte de
Mato Grosso do Sul, conforme definições do IBGE a
serem indicadas nos editais.
Parágrafo único: Os(as) candidatos(as) que tenham
concluído o ensino médio em instituições de ensino

situadas na região sul do estado de Mato Grosso e
norte de Mato Grosso do Sul terão direito ao
acréscimo de um bônus às notas que obtiverem no
Enem a cada ano.
Art. 285. O bônus do argumento de inclusão
regional, para efeito de classificação quanto ao SiSU
na UFR, consistirá em um acréscimo de 15% na nota
final do Enem para aqueles candidatos(as) que
optem pela demanda de ampla concorrência.
Parágrafo único. O acréscimo terá efeito apenas
classificatório, não sendo levado em conta na
análise do atendimento de eventuais critérios
eliminatórios.
Art. 286. Serão aceitos certificados de ensino médio
concluído em escolas técnicas, tecnológicas ou
profissionalizantes, desde que se enquadrem nas
especificidades deste regimento.
Art. 287. Serão aceitos diplomas que certificam a
conclusão do ensino médio com base no resultado
do Enem, do Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou de
exames de certificação de competência, de
avaliação de jovens e adultos ou de cursos
supletivos realizados pelos sistemas estaduais ou

municipais de ensino que tenham sido realizados
presencialmente.
Art. 288. A forma e os documentos para
comprovação do direito à bonificação prevista
neste regimento serão estabelecidos nos editais
correspondentes aos respectivos processos
seletivos:
§1º Compete exclusivamente ao(à) candidato(a) se
certificar de que cumpre os requisitos estabelecidos
e de que dispõe da documentação de comprovação
necessária para se beneficiar do bônus do
argumento de inclusão regional;
§2º Perderá o direito à vaga o(a) candidato(a) que
se declarar beneficiário(a) do bônus do argumento
de inclusão regional e que não apresentar a
comprovação necessária no momento da
convocação para matrícula institucional, mesmo
que a nota obtida seja suficiente para que o(a)
candidato(a) consiga aprovação em outra
modalidade de concorrência ou ação afirmativa.
Art. 289. Os(As) candidatos(as) que forem possíveis
beneficiários(as) tanto do bônus do argumento de
inclusão regional quanto da política de reserva de
vagas definida na legislação vigente, deverão optar,

no ato da inscrição, por uma dessas duas
modalidades, não sendo permitida a sua aplicação
cumulativa.
Parágrafo único. Não é permitido solicitar mudança
de modalidade ou desistência de ação afirmativa
após a inscrição, cabendo exclusivamente ao(à)
candidato(a) analisar com atenção os requisitos e
documentos exigidos para cada modalidade de
concorrência e ação afirmativa, verificando em qual
opção se enquadra e a que lhe é mais vantajosa.
Art. 290. A indicação de participação no bônus do
argumento de inclusão regional será mantida em
todas as eventuais chamadas do processo seletivo
do SiSU, inclusive na lista de espera.
Art. 291. Fica definido que o percentual de
bonificação do Argumento de Inclusão Regional
poderá ser revisto pela Comissão de Organização
dos processos seletivos do SISU na UFR, com o
objetivo de garantir a equalização de
oportunidades educacionais.
Art. 292. Os casos omissos e não disciplinados neste
regimento serão deliberados pela PROEG.

Da Transferência Interna Facultativa
Art. 293. A transferência interna facultativa será
regida por edital próprio, o qual será publicado a
depender da existência de vagas nos cursos de
graduação da UFR.
Art. 294. Ocorrendo existência de vagas no curso,
poderá ser admitida transferência de estudantes
para curso afim, descritos em edital, sob o conceito
de reopção.
Parágrafo Único. O(A) estudante necessita ter
integralizado no mínimo 50 créditos para fazer jus à
reopção.
Art. 295. Na vigência de uma mesma matrícula
inicial, será permitida apenas uma transferência
interna.
Art. 296. Se o número de candidatos(as) for
superior ao de vagas, para seu preenchimento,
serão adotados, na ordem de prioridade, os
seguintes critérios:
I - maior coeficiente de rendimento escolar;
II - maior número de créditos a serem aproveitados.

Art. 297. Os pedidos de transferência de cursos
diurnos para noturnos, e vice-versa, dependem de
vaga e só poderão ser feitos pelo(a) acadêmico(a)
que, à época do julgamento do pedido, já tenha
terminado, com aproveitamento, o terceiro ano no
curso de origem.
Parágrafo único. Os pedidos constantes no caput
serão analisados e deliberados pelo colegiado de
curso.
Da Transferência Externa Facultativa
Art. 298. A transferência externa facultativa para
UFR, regida por edital específico, sempre
condicionada à existência de vagas no curso, será
permitida aos(às) estudantes matriculados(as)
regularmente em estabelecimentos de ensino
superior
nacionais
e
estrangeiros
para
prosseguimento de estudos do mesmo curso e,
excepcionalmente, para cursos afins.
§1° As transferências externas para cursos afins,
dentro do estabelecido neste Regimento, somente
poderão ser deferidas quando houver sobra de
vagas oferecidas após rematrículas e transferências
internas, de acordo com os interesses do curso;

§2° A existência de vagas em um curso, aferida pela
Coordenação de Registro e Controle Acadêmico, é a
diferença entre o número de vagas ofertadas e o
número de vagas efetivamente ocupadas;
§3° Os colegiados de Curso serão consultados sobre
as vagas a serem destinadas para Transferência
externa facultativa.
Art. 299. Os editais de transferência externa
facultativa serão redigidos com base nos seguintes
critérios, por ordem de prioridade:
a) ter condições de integralizar o curso no prazo
máximo estabelecido pelo órgão competente do
MEC;
b) ser oriundo(a) de curso autorizado e/ou
reconhecido pelo órgão competente do MEC;
c) apresentar menor número de reprovações;
d) apresentar maior carga horária aproveitada.
Da Transferência Ex-Officio
Art. 300. É assegurada na UFR matrícula em
qualquer época, independentemente de vaga, ao(à)
servidor(a) estudante oriundo(a) de instituição de

ensino congênere à UFR que, no interesse da
administração pública, haja mudado de sede.
§1° O disposto neste artigo estende-se ao(à)
cônjuge ou companheiro(a), aos(às) filhos(as) ou
enteados(as) do(a) servidor(a) que vivam na sua
companhia, bem como aos menores sob sua
guarda, com autorização judicial;
§2° O disposto neste artigo estende-se aos
membros das forças armadas;
§3° Se, porventura, a UFR não for instituída
congênere com a de origem do(a) servidor(a), e for
a única na localidade da nova residência deste(a),
deverá acatar a solicitação de matrícula
compulsória que atender a outros requisitos;
§4° São consideradas instituições congêneres as
idênticas, semelhantes, similares, pertencentes ao
mesmo gênero;
§5°
Só
serão
permitidas
transferências
compulsórias para cursos afins não havendo no
curso de origem.
Do Reingresso
Art. 301. Trata-se de Reativação de Matrícula de

discentes que, porventura, tenha abandonado o
curso de graduação e requeira a sua reintegração
no mesmo curso.
Art. 302. O(A) estudante que abandonou o curso,
mantendo vínculo com a UFR, poderá requerer sua
rematrícula no mesmo curso, utilizando, para isso,
requerimento dirigido à PROEG.
§1º A solicitação dependerá da definição dos
critérios para ocupação das vagas ociosas para cada
curso.
§2º O(A) estudante reingresso(a) na UFR por
rematrícula deve cumprir a matriz curricular do
curso, constante no catálogo de graduação vigente
no semestre de reinício de suas atividades, com
aproveitamento das disciplinas já obtidas, em
conformidade com a legislação vigente.
§3° O prazo máximo para conclusão do curso do(a)
estudante, cuja matrícula foi reativada, será o prazo
máximo estabelecido para o novo título requerido,
deduzido o prazo mínimo previsto na matriz
curricular.
§4° O(A) estudante admitido(a) por reativação de
matrícula terá direito somente a 1 (um)

trancamento, sendo-lhe vetado os
afastamentos previstos neste regime.

demais

§5º É vedado ao(à) estudante admitido(a) por
reativação de matrícula solicitar novo pedido de
reativação, se abandonar o curso novamente.
§6º O(A) estudante que incorrer em desligamento
do curso poderá retomar seus estudos mediante
nova aprovação em processo seletivo do respectivo
curso, com direito a aproveitamento de estudos.
Do Portador de Diploma de Graduação
Art. 303. A entrada na UFR de portadores de
diploma de nível superior será regida por edital
específico, a depender da existência de vagas nos
cursos de graduação.
Art. 304. O edital específico para portadores de
diploma será o último tipo de edital a ser publicado
pela UFR para fins de ingresso, caso ainda haja
disponibilidade de vagas nos cursos de graduação.
Art. 305. O diploma do curso de graduação dá ao
portador a possibilidade de requerer sua admissão
em qualquer curso da UFR.
§1º A solicitação dependerá da definição dos

critérios para ocupação das vagas ociosas para cada
curso.
§2º Os componentes curriculares cursados, com
aprovação, poderão ser aproveitados no novo curso
de graduação.
§3º O(A) estudante portador de diploma, após
aprovação no processo seletivo, poderá requerer o
aproveitamento de componentes curriculares por
meio de processo SEI direcionado ao colegiado de
curso.

Seção II – Da Mobilidade Acadêmica
Mobilidade Acadêmica Nacional
Art. 306. Entende-se por mobilidade acadêmica a
possibilidade efetiva de estudantes de graduação
cursarem componentes curriculares em outras IFES,
nos termos do convênio da Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior – ANDIFES e deste regimento.
Art. 307. Instituições públicas de ensino superior
não signatárias ao convênio ANDIFES poderão

solicitar à UFR o estabelecimento de convênio
interinstitucional específico para mobilidade
acadêmica nacional.
Art. 308. A UFR integra-se ao Programa ANDIFES de
Mobilidade Acadêmica entre instituições públicas
de ensino superior, podendo, nos termos de
convênio interinstitucional firmado:
I- estabelecer vínculo temporário com estudante de
cursos de graduação regularmente matriculados
em instituições públicas de ensino superior do país,
que tenham concluído pelo menos 20% da carga
horária de integralização do curso de origem e
possuam, no máximo, duas reprovações
acumuladas nos dois períodos letivos que
antecedem o pedido de mobilidade;
II- permitir que estudantes dos cursos de graduação
da UFR possam solicitar a participação no programa
de mobilidade acadêmica em outras IFES.
§ 1º O(A) estudante participante desse programa
terá vínculo temporário com a instituição
receptora, dependendo, para isto, da existência de
disponibilidade de vaga nos componentes
curriculares pretendidos.

§ 2º O tempo máximo total de afastamento, por
mobilidade acadêmica, é de dois semestres letivos,
podendo, em caráter excepcional e a critério das
instituições envolvidas, ser prorrogado por mais um
semestre.
§ 3º O período de afastamento por mobilidade
acadêmica será computado no prazo de
integralização do curso.
Art. 309. À UFR compete:
I- coordenar, juntamente com as coordenações de
curso, os procedimentos gerais relativos ao vínculo
temporário do(a) estudante;
II- divulgar, na comunidade universitária da UFR, o
Programa de Mobilidade Acadêmica, bem como as
exigências das instituições conveniadas;
III- analisar, caso a caso, com os colegiados de curso,
a possibilidade de matrícula no(s) componente(s)
curricular(es) solicitado(s).
Art. 310. À UFR, enquanto instituição remetente,
caberá:
I- permitir o afastamento do(a) estudante pelo
tempo máximo de dois semestres letivos, podendo,

em caráter excepcional e a critério das instituições
envolvidas, ser prorrogado por mais um semestre;
II- analisar a conveniência de encaminhar o(a)
estudante à instituição receptora à vista das
implicações acadêmicas relacionadas ao seu
afastamento;
III- analisar, via colegiados de curso, o plano de
componentes curriculares a serem cursados pelo(a)
estudante na instituição de destino, de modo a
orientar a posterior e obrigatória concessão de
equivalência, em caso de aprovação do(a) discente;
IV- registrar no histórico do(a) estudante, após seu
retorno, as notas de todos os componentes
curriculares
cursados
e
as
respectivas
equivalências, bem como as demais ocorrências do
período de afastamento;
V- vetar o encaminhamento de estudantes que não
atendam aos requisitos estabelecidos por este
regimento e/ou pelo convênio ANDIFES.
Art. 311. O afastamento por mobilidade acadêmica
somente será efetivado quando do recebimento, na
UFR, de comunicação formal de aceitação do(a)
estudante, acompanhado da respectiva matrícula

em componente curricular, por parte da instituição
receptora.
Art. 312. Será assegurada a vaga do(a) estudante
que participar do Programa de Mobilidade
Acadêmica Nacional, quando de seu retorno,
devendo constar em sua matrícula, durante seu
afastamento, a observação “afastamento por
mobilidade acadêmica nacional”.
Art. 313. O requerimento para ingresso no
Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional
deverá ser protocolado no SEI e encaminhado à
coordenação do curso de origem do(a) requerente,
acompanhado dos seguintes documentos:
I- cópia dos documentos pessoais – RG e CPF;
IIrequerimento
informando
em
qual
curso/instituição deseja realizar a mobilidade
acadêmica;
III. histórico escolar atualizado;
IV. programa do componente curricular e ementa
do curso da Instituição de interesse;
V. formulário específico da IES receptora, no caso
de sua exigência.

Art. 314. A coordenação do curso de graduação de
origem deve encaminhar o processo à PROEG
acompanhado de plano de estudos que apresente
os possíveis componentes curriculares a serem
cursados em Mobilidade Acadêmica Nacional na IES
receptora.
Art. 315. A PROEG encaminhará o processo à IES
receptora, que irá verificar a possibilidade de
matrícula
nos
componentes
curriculares
pretendidos pelo(a) discente e apresentados em
plano de estudo pelo colegiado de curso da IES de
origem.
Art. 316. À UFR, enquanto instituição receptora,
caberá:
I - protocolar os pedidos recebidos nos prazos
estabelecidos pelo calendário acadêmico;
II - verificar, por meio das coordenações dos cursos
de graduação, a possibilidade de atendimento de
cada solicitação, resguardada a qualidade
acadêmica, considerando a existência de vaga e a
possibilidade de matrícula nos componentes
curriculares pretendidos pelo(a) estudante;
III - fornecer, quando solicitado, ementas oficiais de

disciplinas e estruturas curriculares de seus cursos
às instituições conveniadas, para análise prévia por
parte das Instituições de origem do(a) estudante
interessados(a);
IV - comunicar formalmente à instituição remetente
a aceitação do(a) estudante, com respectivos
comprovantes de matrícula;
V - vedar a permanência do(a) estudante por
período superior a dois semestres letivos, exceto
quando houver prorrogação de prazo por mais um
semestre;
VI - registrar as matrículas no sistema de
gerenciamento acadêmico mediante aprovação da
mobilidade;
VII - emitir documentação comprobatória do(s)
componente(s) curricular(es) cursado(s), com
nota(s) e frequência(s) finais obtidas pelo(a)
estudante para fins de registro.
Art. 317. Caso haja interesse do(a) estudante,
poderá ele requerer a transformação do vínculo
temporário em transferência definitiva, conforme
normas institucionais de ocupação de vagas
presentes neste regimento.

Art. 318. No âmbito da mobilidade acadêmica
nacional, compete à PROEG:
I - coordenação, acompanhamento e avaliação do
programa;
IIorientação
aos(às)
acadêmicos(as)
interessados(as) e às coordenações dos cursos de
graduação;
III - recepção e encaminhamento dos processos às
coordenações dos cursos de graduação envolvidas;
IV - comunicação formal do andamento dos
processos às coordenações envolvidas;
V - encaminhamento dos processos aprovados à
Coordenadoria de Registro e Controle Acadêmico
para matrícula;
VI - registro de matrícula em vínculo temporário
por mobilidade acadêmica;
VII - registro de afastamento por ingresso no
Programa;
VIII - registro do aproveitamento do componente
curricular encaminhado pela Coordenação do Curso
de origem quando do retorno do(a) estudante.

Art. 319. Compete à coordenação do curso de
origem:
I - analisar, por meio dos colegiados de curso, o
plano de estudos com o(s) componente(s)
curricular(es) a serem cursado(s) pelo(a)
acadêmico(a) na Instituição de destino, de modo a
subsidiar a posterior e obrigatória concessão de
equivalência para fins de integralização curricular;
II - encaminhar, quando constatada a possibilidade
de afastamento, o processo à PROEG com o parecer
do colegiado de curso;
III - indeferir as solicitações que não atendam ao
presente regimento;
IV - indicar tutor(a) para acompanhar remotamente
o(a) estudante participante do Programa de
Mobilidade Acadêmica.
Mobilidade Acadêmica Internacional
Art. 320. A mobilidade acadêmica internacional é
firmada em acordos de cooperação internacional e
possibilita ao(à) acadêmico(a) matriculado(a) na
UFR estudar, durante um certo período, em outra
instituição de ensino superior situada no

estrangeiro, para fins acadêmico-científicos. Da
mesma forma, possibilita a vinda de estudante
estrangeiro(a) para a UFR.
Art. 321. A partir do convênio de cooperação
acadêmica entre a UFR e uma instituição de ensino
superior estrangeira, são estabelecidas as
condições da parceria e do acolhimento dos(as)
estudante(s) de ambas as instituições.
Parágrafo único. Ficará sob a responsabilidade da
SECRI da UFR a implementação dos acordos.
Art. 322. A mobilidade acadêmica internacional
será regulada por dispositivos específicos
aprovados pelo Consepe.

Capítulo II - Do Corpo Estudantil
Seção I – Do(a) Estudante Regular
Art. 323. O corpo estudantil é constituído pelos(as)
estudantes matriculados(as) em cursos de
graduação ofertados pela UFR.
Art. 324. Para efeito de aplicabilidade dos
procedimentos que tratam da regularidade de

vínculo acadêmico, entende-se por estudante
regular aquele(a) que:
I- está matriculado(a) na universidade e efetua a
renovação de matrícula antes do início de cada
período letivo, no interstício do tempo máximo de
integralização curricular permitido pelo PPC;
II- possui trancamento de matrícula de forma válida
e dentro do prazo regulamentado pela Instituição;
III- encontra-se afastado(a) em Programa
Internacional de Dupla Diplomação, por Mobilidade
Acadêmica Nacional ou Internacional, segundo atos
normativos da instituição;
IV- está matriculado(a) como estudante especial em
um ou mais componentes curriculares e não em
determinado curso de graduação da UFR.
Art. 325. A categoria de estudante especial de
graduação destina-se a atender candidatos(as) que
se enquadrem nos seguintes casos:
I- tenham concluído o ensino médio ou equivalente;
II- estejam em processo de revalidação de diploma
em tramitação na Universidade Federal de
Rondonópolis ou em outra universidade pública

brasileira.
Art. 326. A solicitação da matrícula de estudante
especial em componentes curriculares isolados será
regulada em edital próprio a ser emitido pela
PROEG, conforme calendário acadêmico vigente.
Parágrafo único. As vagas disponíveis para
matrícula de estudantes especiais em componentes
curriculares deverão ser informadas pelas
Coordenações de Curso à PROEG, após
consolidados os processos de matrícula dos(as)
estudantes
regulares
conforme
instrução
normativa desta pró-reitoria.
Art. 327. O(A) estudante especial de graduação
poderá cursar o total máximo de 12 créditos em
componentes curriculares de graduação, estando
sua permanência na UFR limitada a dois semestres
letivos regulares, consecutivos ou não.
Art. 328. A matrícula do(a) estudante especial não
o(a) vincula a um curso específico, nem lhe confere
direito à matrícula em outros componentes
curriculares além dos expressamente autorizados.
Art. 329. O(A) estudante que tenha vínculo na
universidade como estudante especial não fará jus

a:
I- alojamento;
II-programas de assistência e auxílio estudantil;
III- trancamento de matrícula ou cancelamento
do(s) componente(s) curricular(es).
Art. 330. O(A) estudante especial aprovado(a) em
componente(s) curricular(es) fará jus a atestado
comprobatório nesta categoria.
Art. 331. Após 5 anos da realização do número
máximo de componentes curriculares cursados
como estudante especial, será permitido ao(à)
interessado(a) submeter-se a novo edital como
estudante especial, nos critérios do presente
regimento.
Art. 332. A representação dos(as) estudantes nos
colegiados e nas comissões instituídas se dará por
meio de eleição feitas entre os(as) próprios(as)
estudantes;
Art. 333. Os(As) estudantes regularmente
matriculados(as) na graduação organizar-se-ão em:
I-

Diretório Central dos Estudantes – DCE, de

âmbito universitário; e
II- Centros Acadêmicos - CA, correspondentes aos
cursos.
Art. 334. São indicáveis para representação
estudantil nos colegiados e elegíveis para o DCE e o
CA, os(as) estudantes que preencherem os
seguintes requisitos:
I- matrícula regular; e
II- inscrição em pelo menos três disciplinas no
período letivo.
Parágrafo único. O não preenchimento dos
requisitos a que se refere este artigo implicará, a
qualquer tempo, perda de mandato.
Art. 335. Os regimentos do DCE e de cada CA
disporão sobre suas constituições, finalidades,
processo eleitoral e escolha de seus(suas)
diretores(as), direitos e deveres de seus(suas)
associados(as), bem assim sobre a prestação de
contas de suas diretorias.

Seção II – Do(a) Estudante Irregular
Art. 336. Entende-se como estudante com vínculo
institucional irregular aquele(a) que:
I- não renovou a sua matrícula após o número
máximo de trancamentos permitidos;
II- está matriculado(a), porém extrapolou o tempo
máximo de integralização curricular permitido e
não tem dilação de prazo concedida pelo colegiado
de curso, com plano de estudos;
III- não renovou sua matrícula na forma prevista
pelos atos normativos da instituição e extrapolou o
tempo máximo de integralização curricular
permitido;
IV- não tenha sua matrícula trancada na forma
prevista pelos atos normativos da Instituição e
extrapolou o tempo máximo de integralização
curricular permitido;
V- ocupe duas vagas simultaneamente em
instituições públicas de ensino superior;
VI- ocupe duas vagas simultaneamente em
instituições de ensino superior, sendo uma delas
com financiamento público federal.

Do(a) Estudante que não Renovou sua Matrícula
Art. 337. O trancamento automático da matrícula
do(a) estudante será efetuado nas seguintes
situações:
I- após conclusão do primeiro semestre letivo sem
renovação de matrícula por dois semestres
consecutivos;
II- ter atingido o tempo máximo de integralização
do curso.
Parágrafo único. O trancamento automático será
efetivado no sistema de gerenciamento acadêmico
60 (sessenta) dias consecutivos após o início do
período letivo.
Art. 338. Nas situações descritas no artigo anterior,
a Coordenadoria de Registro e Controle Acadêmico
notificará o(a) estudante para regularizar a sua
situação de matrícula no período acadêmico
subsequente.
Parágrafo Único. A notificação será feita no prazo
de até 30 (trinta) dias antes do início do período
letivo no qual o(a) estudante deverá regularizar a
sua matrícula, sob pena de cancelamento do

vínculo acadêmico.
Art. 339. A notificação será efetuada pelos
seguintes meios:
I- publicação em DOU com os fundamentos legais e
a relação nominal dos(as) estudantes que devem
regularizar a sua situação de matrícula após o
período de trancamento máximo permitido;
II- publicação no Boletim de Serviços – BS da UFR;
III- envio de correio eletrônico;
§1º É de responsabilidade do(a) estudante atualizar
seus dados cadastrais no sistema integrado da
instituição.
§2º O(A) estudante que não receber a notificação
não poderá alegar desconhecimento dela, dada a
publicação efetuada no DOU e no BS/UFR.
Art. 340. O(A) estudante que não regularizar a sua
situação de matrícula terá o seu vínculo acadêmico
com a instituição cancelado mediante publicação
no DOU e no BS/UFR.
Parágrafo único. Salvo disposição legal específica
em contrário, é de dez dias consecutivos o prazo

para interposição de recurso administrativo,
contado a partir da publicação da decisão no DOU.

TÍTULO IV – DO REGISTRO E
CONTROLE ACADÊMICO
Capítulo I - Do Registro Acadêmico
Seção I – Da Matrícula em Componentes
Curriculares
Art. 341. A matrícula nos cursos de graduação será
feita mediante inscrição em componentes
curriculares ofertadas por cada curso, escolhidas
pelos(as) estudantes no sistema de gerenciamento
acadêmico, observando o período definido no
calendário acadêmico.
Parágrafo único. Os(as) estudantes serão
considerados(as) matriculados em componentes
curriculares quando forem observadas as
exigências de vinculação à estrutura curricular, prérequisitos, correquisitos, compatibilidade de
horários, limite de créditos e/ou disponibilidade de
vagas.
Art. 342. A escolha do componente curricular está
condicionada a sua inclusão nas listas de oferta
relativas a cada período letivo.
Art. 343. Nas listas de oferta dos componentes

curriculares do semestre, deverão constar:
I- nome do componente curricular;
II- carga horária;
III- curso/área a que se destinam;
IV- número de créditos;
V- horário e dia das atividades de ensino
correspondentes;
VI- nome da turma e tipo de aula;
VII- número de vagas fixadas para cada turma;
VIII- local onde serão ministradas.
Art. 344. O(A) estudante que pretenda prosseguir o
seu curso deverá renovar a sua matrícula em
componentes curriculares dentro do prazo fixado
pelo calendário acadêmico.
Art. 345. A matrícula em componente curricular
será feita por classificação com base no coeficiente
de rendimento escolar acumulado, quando há uma
procura maior do que a quantidade de vagas fixadas
para cada turma.

Art. 346. Para a oferta de componente curricular,
fica estabelecido o número mínimo de 12
estudantes por turma.
§1º São exceções ao caput do artigo as seguintes
situações, as quais deverão ser informadas à
direção da unidade acadêmica:
I- tratar-se de turma única no curso;
II- não existirem componentes descobertos na área
de atuação do(a) docente responsável pelo
componente curricular e o colegiado de curso
compreender a pertinência de mantê-lo;
III- demanda de estudante(s) formando(s).
§2° Durante os dez primeiros dias do início do
período letivo, o colegiado de curso poderá anular
a oferta de componentes curriculares, caso não
forem atendidas as condições dispostas neste
artigo.
Art. 347. Para os(as) estudantes transferidos(as) a
qualquer título, o prazo de integralização será
contado a partir do seu ingresso no curso.
Art. 348. O(A) estudante que conseguir se
matricular em desobediência às normas gerais da

matrícula, terá esta anulada pela CRCA, estando
sujeito às sanções legais.
Seção II - Do Uso do Nome Social
Art. 349. O uso do nome social é assegurado para
estudante(s), cujo nome de registro civil não reflita
a sua identidade de gênero.
Parágrafo único. Identidade de gênero é a
dimensão da identidade de uma pessoa que diz
respeito à forma como se relaciona com as
representações de masculinidade e feminilidade,
ou nenhuma das duas, e como isso se traduz em sua
prática social, sem guardar relação necessária com
o sexo atribuído no nascimento.
Art. 350. Fica assegurada a inclusão do nome social
de travestis, transgêneros e não binários nos
registros acadêmicos da UFR como forma de
garantir a inclusão e a permanência desses cidadãos
e cidadãs no espaço acadêmico desta universidade.
Parágrafo Único. O nome social é aquele por meio
do qual travestis, transgêneros e não binários são
reconhecidos(as),
identificados(as)
e
denominados(as) na sua comunidade e meio social.

Art. 351. Estudante(s) maior(es) de 18 (dezoito)
anos deverá(ão) requerer, por meio de formulário
próprio, a inclusão do seu nome social pela
instituição no ato da matrícula ou a qualquer
momento, no decorrer do ano letivo.
Parágrafo único. Para estudante(s) que não
atingiram a maioridade legal, a inclusão deverá ser
feita mediante autorização, por escrito, dos pais ou
responsáveis.
Art. 352. A pessoa interessada indicará, no
momento do requerimento, o nome social e a
identidade de gênero pelos quais deseja ser
identificada, reconhecida e denominada pela
Instituição, devendo ser procedida pela área
responsável em até 30 (trinta) dias consecutivos, a
partir da data do protocolo do requerimento.
Art. 353. O nome social de travestis, transgêneros e
não binários será registrado em diários de classe,
cadastros, fichas, formulários, carteiras e demais
documentos internos.
Parágrafo único. O uso exclusivo do nome social,
acompanhado do número de matrícula na UFR, é

assegurado em documentos de identificação de uso
interno à universidade, tais como diário de classe,
editais, crachá ou carteira de identificação
estudantil; endereço eletrônico e comunicações
internas, tanto os impressos como os emitidos
eletronicamente pelo sistema de gerenciamento
acadêmico.
Art. 354. O uso do nome social concomitantemente
ao do nome civil é assegurado na emissão de todos
os documentos oficiais, tais como:
I- histórico escolar;
II- certificados;
III- certidões;
IV- atas;
V- declarações;
VI- atestados;
VII- diplomas.
Parágrafo único. Nesses documentos o nome civil
será consignado em lugar e forma com menor
destaque em relação ao nome social.

Art. 355. Na cerimônia de colação de grau, a
outorga será realizada considerando o nome social,
porém, na ata constará apenas o nome civil.
Art. 356. É garantido que as pessoas travestis,
transgêneros e não binárias, matriculadas na UFR,
sejam chamadas verbalmente pelos nomes sociais
na frequência de classe e em solenidades como
colação de grau, entrega de certificados,
premiações e eventos congêneres.
§1º A pessoa deve ser tratada, verbalmente, pelos
agentes públicos, pelo nome social que constar nos
atos escritos, reiterando-se que o nome civil
somente será usado para fins administrativos.
§2º Fica sob responsabilidade da administração da
UFR a capacitação da comunidade universitária
para o efetivo cumprimento do disposto neste
artigo.
§3º Fica assegurada a existência de estrutura física,
como banheiros sem definição de gênero, para
atendimento a estudantes não binários.
Art. 357. Fica assegurado a travestis, transgêneros
e não binários a mudança do seu nome cívil nos
sistemas administrativos da UFR quando

comprovada a mudança em seus documentos
pessoais pelos orgão competentes.
§1º A mudança a que se refere o artigo anterior
deverá ser solicitada pelo(a) estudante mediante
processo SEI, encaminhado à Coordenadoria de
Registro e Controle Acadêmico.
§2º São documentos necessários à mudança do
nome civil:
a) certidão de nascimento ou de casamento;
b) RG;
c) CPF;
d) histórico escolar do ensino médio;
e) diploma ou certificado de finalização do ensino
médio.

Seção III – Do Trancamento de Matrícula
Art. 358. O período regulamentar para o
trancamento de matrícula é de 30 dias após o início
do semestre letivo, estabelecido no calendário

acadêmico, no qual o(a) estudante poderá requerer
à coordenação de curso o trancamento de sua
matrícula, por meio do sistema de gerenciamento
acadêmico.
Parágrafo único. O(A) estudante poderá trancar a
matrícula no máximo quatro períodos letivos
independentemente de serem sequenciais, não
sendo esses períodos computados no prazo de
integralização do curso.
Art. 359. Para solicitar o trancamento de matrícula,
é necessário que o(a) estudante esteja
matriculado(a) em pelo menos um componente
curricular.
Art. 360. O(A) estudante deverá se matricular em
componentes curriculares no período subsequente
ao trancamento da matrícula. A sua não efetivação
caracteriza afastamento por não matrícula do(a)
estudante.
Art. 361. O trancamento de matrícula poderá ser
requerido em qualquer fase do curso, ou qualquer
época do período letivo, mediante análise e decisão
do colegiado de curso, nos seguintes casos:
I - por motivo de saúde, mediante atestado médico;

II - afastamento para prestação de Serviço Militar;
III - afastamento por licença de gestação, mediante
atestado médico;
IV - afastamento comprovadamente a serviço.
Art. 362. O trancamento de componente curricular
não será permitido no período em que o(a)
estudante efetuou a sua primeira matrícula no
curso, exceto para os casos extraordinários ou
quando autorizado pelas instâncias superiores
desta universidade.

Seção V – Do Ajuste de Matrícula
Art. 363. O período de ajuste de matrícula
corresponde aos dez primeiros dias letivos do
semestre, conforme estabelecido no calendário
acadêmico.
§1º Entende-se por ajuste de matrícula a inclusão
ou cancelamento de componentes curriculares
e/ou a mudança de turma;
§2º Em caso de inclusão de componente curricular,
não está assegurado o direito ao preenchimento da

vaga pretendida pelo(a) estudante.
§3º O cancelamento, quando requerido, será feito
independentemente de o(a) estudante ter
conseguido, ou não, acréscimo de outro
componente curricular.
§4º Os ajustes de matrícula poderão ser solicitados
pelo(a) estudante no sistema de gerenciamento ou
por pedido à coordenação de curso.

Seção VI – Do Diário de Classe e do Relatório de
Notas
Art. 364. O diário de classe é um instrumento de
registro acadêmico elaborado com a finalidade de
documentar a frequência, conteúdos ministrados e
notas das atividades avaliativas.
Art. 365. O diário de classe de cada componente
curricular deve ser devidamente preenchido pelo(a)
docente responsável.
Parágrafo único. Os diários de classe devem ser
preenchidos pelo(a) docente(a) responsável pelo
componente curricular, com periodicidade

semanal, a fim de que os(as) estudantes possam
consultar e controlar suas frequências no sistema
de gerenciamento acadêmico.
Art. 366. São atribuições do(a) docente:
I- preencher o diário de classe no sistema de
gerenciamento acadêmico;
II- registrar a frequência dos(as) estudantes nos
respectivos dias de aula, considerando “P” para
presença e “F” para falta;
III- registrar os conteúdos desenvolvidos de acordo
com o plano de ensino aprovado pelo colegiado de
curso e homologado pela coordenação de curso;
IV- registrar, no relatório de notas, que acompanha
o diário de classe, todas as avaliações realizadas no
período letivo e suas respectivas notas;
V- finalizar o diário de classe e homologar o
relatório de notas, ao término de cada período
letivo, observando os prazos previstos no
calendário acadêmico vigente.
Art. 367. O não cumprimento de todas as
atribuições previstas no artigo anterior deste
regimento acarretará ônus para o(a) docente, uma

vez que faz parte de suas atribuições o
cumprimento dessas atividades.
Parágrafo único. O ônus ao qual se refere o caput
do art. é o corte de ponto por dia de atraso após
devida notificação.
Art. 368. São atribuições da coordenação do curso
de graduação:
I - acompanhar, por meio do sistema de
gerenciamento acadêmico, a finalização dos diários
de classe e respectivos relatórios de notas
homologados pelo(a) servidor(a) docente nos
prazos estabelecidos pelo calendário acadêmico;
II - comunicar, via SEI, à direção das unidades
acadêmicas e à PROEG, em até 10 (dez) dias
consecutivos após o término do prazo estabelecido
no calendário acadêmico, a relação de docentes
que não finalizaram e homologaram os diários de
classe e respectivos relatórios de nota.
Art. 369. O diário de classe e o respectivo relatório
de notas, após finalizados e homologados pelo(a)
docente, estarão disponíveis para consulta no
sistema de gerenciamento acadêmico para acesso
da coordenação de curso e da PROEG.

Art. 370. Na hipótese de o(a) docente entender
necessária qualquer alteração de nota ou de
registro de frequência apontados no diário de
classe e seu respectivo relatório de notas que se
encontram finalizados e homologados, ele(a)
deverá fazê-lo por meio de processo SEI dirigido à
coordenação do curso onde constará a
fundamentação do seu pedido.
Parágrafo único. A coordenação de curso deverá
encaminhar o processo à Coordenadoria de
Registro e Controle Acadêmico, após ciência.
Art. 371. A frequência aos componentes
curriculares é obrigatória e permitida somente a
estudantes regularmente matriculados(as).
Art. 372. Os registros de frequência dos diários de
classe de estágios supervisionados deverão ser
realizados conforme normatização dos PPC da UFR.

Seção VII – Da Integralização Curricular
Art. 373. Entende-se por tempo mínimo e máximo
de integralização curricular o disposto no PPC
aprovado pelo Consepe.

Art. 374. O período máximo de integralização para
os cursos de graduação corresponde a até 50% a
mais do que o período mínimo de integralização
previsto no PPC.
Art. 375. Ao(à) estudante com vínculo regular que
atingiu o tempo mínimo de integralização
curricular, sem haver concluído o curso, por ocasião
da renovação de matrícula, o sistema de
gerenciamento
acadêmico
facultará,
automaticamente, requerimento eletrônico para
solicitação de plano de estudos ou Termo de
Dispensa de Plano de Estudos.
I - Ao(À) estudante que requereu o plano de
estudos, aplicam-se os seguintes procedimentos:
a) em até 60 dias, a contar do início do período
letivo, a CRCA da UFR encaminhará, mediante
processo SEI, o requerimento de plano de estudos à
coordenação de curso do(a) estudante;
b) em até 60 dias, a partir do recebimento do
processo SEI, o colegiado de curso elaborará o
plano de estudos que vigorará a partir do período
letivo subsequente dentro do prazo máximo de
integralização curricular;

c) após ciência e aceite do plano de estudos pelo(a)
estudante, a coordenação de curso efetuará o
registro das informações no sistema de
gerenciamento acadêmico, que compartilhará
acesso ao plano pelo(a) estudante;
d) na impossibilidade de cumprimento do plano de
estudos no prazo estabelecido, poderá ser
solicitada alteração ao colegiado de curso.
II - Ao(À) estudante que optou pela dispensa do
plano de estudos, aplicam-se os seguintes
procedimentos:
a) em até 60 dias, a contar do início do período
letivo, a CRCA encaminhará, mediante processo SEI,
o Termo de Dispensa de Plano de Estudos à
coordenação de curso do(a) estudante;
b) o(a) estudante será notificado(a) por e-mail, via
sistema SEI, para que tenha ciência e se manifeste
no processo;
c) após ciência do termo pelo(a) estudante, ou
transcorridos dez dias consecutivos após a
notificação, a coordenação de curso concluirá o
processo no SEI;

d) no período subsequente de matrícula, o sistema
reofertará a possibilidade de adesão ao plano de
estudos ou a dispensa de plano de estudos para o(a)
estudante. Os procedimentos das alíneas “a”, “b” e
“c” se mantêm.
Art. 376. A matrícula de estudantes para o período
letivo subsequente ao de exaurimento do tempo
máximo de integralização curricular será
automaticamente bloqueada no sistema de
gerenciamento acadêmico.
§1º Na situação referida no caput, o(a) estudante
deverá requerer ao colegiado de curso, por
processo SEI, a renovação de matrícula em dilação
de prazo e a criação de um plano de estudos de
integralização curricular.
§2º O(A) estudante com matrícula bloqueada na
situação descrita pelo caput deste artigo que, no
prazo de 30 (trinta) dias consecutivos - a contar da
finalização do período de matrícula estabelecido no
calendário acadêmico - não efetuar requerimento
formal de renovação de matrícula em dilação de
prazo, incorrerá em supressão de seu vínculo
acadêmico com a universidade, assegurada ampla
defesa.

Art. 377. Em até 30 dias consecutivos, a contar do
recebimento do processo SEI contendo o
requerimento peticionado pelo(a) estudante, e
atendendo aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, o colegiado de curso deverá:
I - indeferir a solicitação de dilação de prazo, dar
ciência ao(à) estudante e encaminhar o processo à
CRCA para a efetivação da ruptura do vínculo do(a)
acadêmico(a) com a universidade; ou
II - deferir a solicitação de dilação de prazo e
elaborar plano de estudos que possibilite a
conclusão de curso e dar ciência ao(à) estudante.
Parágrafo único. A dilação de prazo a que se refere
o inciso I não poderá ultrapassar 50% do tempo
máximo de integralização curricular fixado no PPC.
Art. 378. A dilação de prazo para integralização
curricular é concedida, pelo colegiado de curso,
ao(à) estudante nos seguintes casos:
I - deficiência física ou afecção que implique
limitação da capacidade de aprendizagem;
II - de força maior, caracterizado como
acontecimento estranho à ação ou à vontade do(a)

estudante, de efeitos previsíveis ou imprevisíveis,
porém inevitáveis;
III - que não se enquadre nos incisos I e II, porém:
a) já tenha cumprido, pelo menos, 90% (noventa
por cento) do número mínimo de créditos para
integralização curricular fixada no PPC do curso; ou
b) apenas faltam cumprir o(s) estágio(s)
supervisionado e/ou trabalho de conclusão de
curso ou equivalente, desde que o tempo para
integralização deles não ultrapasse o limite máximo
disposto neste regimento.
Art. 379. A limitação da capacidade de
aprendizagem de que trata o art. 380, inciso I,
deverá ser devidamente comprovada por laudo de
profissional da área.
Art. 380. Os casos de força maior de que trata o art.
378, inciso II, deverão ser devidamente
comprovados por autoridade pública que ateste o
envolvimento
do(a)
estudante
em
tais
acontecimentos.
Art. 381. Para a renovação da matrícula, a
coordenação de curso deverá encaminhar o

processo SEI, com plano de estudos em dilação de
prazo, à CRCA para que seja feita a renovação da
matrícula.

Seção VIII - Do Desligamento de Curso
Art. 382. O(A) estudante pode, a qualquer
momento, solicitar desligamento voluntário de
curso, quando deverá adotar um dos seguintes
procedimentos administrativos:
I - protocolar processo
desligamento de curso,
obrigatório a Declaração
reconhecida em cartório;
Coordenadoria de Registro e
da UFR;

SEI solicitando o
sendo documento
de Desligamento
e encaminhar à
Controle Acadêmico

II - solicitar desligamento por meio de formulário
eletrônico na área do(a) estudante no sistema
acadêmico da instituição, sendo documento
obrigatório a Declaração de Desligamento
reconhecida em cartório.
Parágrafo único. Uma vez efetuado o desligamento
voluntário, não cabe retroação.

Art. 383. O desligamento por sanção disciplinar
ocorrerá em conformidade com o Regimento Geral
da UFR ou regulamentação vigente.
Art. 384. Finalizado o processo disciplinar, e
garantidos os princípios da ampla defesa e do
contraditório, caberá à autoridade que instaurou o
procedimento disciplinar encaminhar à CRCA o
referido processo para a efetivação do
desligamento.
Art. 385. O(A) estudante ingressante que não
comparecer nos primeiros 10 (dez) dias letivos, sem
apresentar justificativa à coordenação do curso de
graduação, terá sua matrícula automaticamente
cancelada.
Art. 386. O(A) estudante desligado(a) em
decorrência do previsto neste regimento poderá,
em face de razões de legalidade e de mérito,
recorrer, por ordem, às seguintes instâncias
administrativas:
I - colegiado de curso;
II - da decisão de colegiado de curso à congregação
do instituto ou da faculdade;

III - da decisão da congregação ao Consepe.
Art. 387. O julgamento do recurso de desligamento
deve ser realizado pela instância administrativa
competente na reunião ordinária subsequente à
data do recurso.
Art. 388. A instância competente na qual tramita o
processo administrativo de desligamento, pelos
motivos
apresentados
neste
regimento,
determinará a notificação do(a) interessado(a) para
ciência de decisão ou a efetivação de diligências.
Art. 389. A notificação deverá conter:
I - identificação do(a) interessado(a) e nome da
instância administrativa;
II - finalidade da intimação;
III - data, hora e local em que deve comparecer;
IV
possibilidade
de
comparecimento
pessoalmente ou por meio de representante;
V - informação da continuidade do processo
independentemente do seu comparecimento;
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais

pertinentes.
§1º A notificação observará a antecedência mínima
de três) dias úteis quanto à data de
comparecimento.
§2º A notificação pode ser efetuada no processo,
por correio eletrônico ou outro meio que assegure
a certeza da ciência do(a) interessado(a).
§3º No caso de interessado(a) indeterminado(a),
desconhecido(a) ou com domicílio indefinido, a
notificação deve ser efetuada por meio de
publicação no Boletim de Serviço da UFR e no DOU.
Art. 390. Salvo disposição legal específica, é de dez
dias úteis o prazo para interposição de recurso
administrativo, contado a partir da ciência ou
divulgação oficial da decisão.
Art. 391. O(A) estudante que não cumprir o plano
de estudos concedido em dilação de prazo e, após
solicitação de nova alteração pelo colegiado de
curso, em face do princípio do devido processo
legal, será desligado da universidade.

Seção XI – Do Programa Internacional de Dupla
Diplomação
Art. 392. O Programa Institucional de Dupla
Diplomação em cursos de graduação visa permitir
aos(às) estudantes de graduação da UFR e aos(às)
estudantes de instituições de ensino superior
estrangeiras, regularmente
matriculados(as),
mediante integralização curricular, a obtenção de
duplo diploma, reconhecido pela UFR e pela
instituição(ões) de ensino superior estrangeira(s)
conveniada, conforme os termos dos convênios e o
estabelecido neste regimento.
Art. 393. A implementação do Programa
Institucional
de
Dupla
Diplomação
fica
condicionada à existência de convênio específico
entre cursos da UFR e cursos da(s) instituição(ões)
de ensino superior estrangeira(s) envolvida(s).
Art. 394. A adesão dos cursos de graduação da UFR
ao Programa Institucional de Dupla Diplomação
deverá ser realizada nas seguintes etapas, nesta
ordem:
I - colegiado de curso faz proposição do Projeto
Pedagógico de Equivalência das Matrizes
Curriculares para requerer a dupla diplomação

entre as instituições partícipes do convênio;
II - a congregação do Instituto ou da Faculdade da
lotação do curso deverá analisar, apreciar e emitir
parecer sobre a proposição;
III - a PROEG deverá apreciar e emitir parecer sobre
o Projeto Pedagógico de Equivalência das Matrizes
Curriculares;
IV - a Secretaria de Relações Internacionais deverá
apreciar e emitir parecer sobre a proposta;
V - o Consepe deverá apreciar e emitir resolução
autorizando a dupla diplomação entre as
instituições partícipes do convênio firmado.
§1º A similaridade das matrizes curriculares dos
cursos realizados em ambas as instituições
conveniadas deve permitir a organização de um
programa de componentes curriculares para
obtenção de dupla diplomação via intercâmbio.
§2º A aprovação do pedido de dupla diplomação,
em todas as suas instâncias, deverá ocorrer no
mínimo 30 (trinta) dias consecutivos antes da data
de realização do(s) respectivo(s) processo(s)
seletivo(s).

Art. 395. Os cursos de graduação que aderirem ao
Programa Institucional de Dupla Diplomação,
observados os termos de cada convênio específico,
deverão apresentar Projeto Pedagógico de
Equivalência das Matrizes Curriculares, observando
aspectos como conteúdos, carga horária mínima
total exigida para integralização curricular em cada
instituição,
apresentando
as
seguintes
informações:
I - o número de vagas;
II - as equivalências entre os componentes
curriculares ou o grupo de componentes
curriculares de cada instituição conveniada para
fins de cumprimento dos conteúdos previstos nos
respectivos currículos;
III - o prazo previsto para a integralização do curso
e o tempo programado para o desenvolvimento das
atividades em cada instituição conveniada;
IV - as exigências específicas de cada instituição
conveniada, a serem cumpridas pelos(as)
estudantes para a obtenção da dupla diplomação;
V - os critérios específicos do curso para seleção e
classificação dos candidatos pleiteantes às vagas.

Art. 396. O vínculo dos(as) estudantes
estrangeiros(as) participantes do Programa
Institucional de Dupla Diplomação com a UFR darse-á através da modalidade de ingresso “Convênio
Dupla Diplomação”.
§1º A vinculação e permanência dos(as) estudantes
estrangeiros nos cursos de graduação da UFR será
regida pelos marcos regulatórios que normatizam a
graduação na universidade.
§2º Os(As) estudantes da UFR, participantes do
Programa Institucional de Dupla Diplomação,
manter-se-ão vinculados à instituição através da
modalidade de matrícula “Programa Dupla
Diplomação”.
Art. 397. O plano de estudos para cada estudante
participante do Programa Institucional de Dupla
Diplomação deverá contemplar o conjunto dos
componentes curriculares e as demais atividades
pedagógicas a serem desenvolvidas em cada uma
das instituições conveniadas e o cronograma de
atividades.
§ 1º O plano de estudos a que se refere este artigo
será aprovado pela coordenação do curso de
graduação na UFR e pela autoridade acadêmica

correspondente na instituição de ensino superior
(IES) estrangeira conveniada.
§ 2º Os(As) estudantes participantes, de ambos os
lados, deverão seguir o plano de estudos
predeterminado, sob pena de não receberem o
duplo diploma. Serão possíveis alterações no plano
de estudos em virtude de mudanças curriculares
e/ou ajustes que se julgarem pertinentes, sempre
em consonância com as normas impostas por cada
uma das instituições envolvidas. As alterações estão
condicionadas à aprovação da coordenação de
curso e pela autoridade acadêmica correspondente
na IES estrangeira conveniada.
§ 3º A coordenação de curso da UFR deverá indicar
um(a) tutor(a) responsável, docente do curso ao
qual está vinculado(a) na UFR, para acompanhar o
seu desempenho acadêmico durante o período de
intercâmbio.
Art. 398. O processo seletivo na UFR será regido por
edital específico e conduzido por comissão
constituída pelo colegiado de curso do curso de
graduação envolvido no Programa Institucional de
Dupla Diplomação, a fim de examinar as
candidaturas recebidas de discentes oriundos da

IES estrangeira conveniada.
Art. 399. Os critérios de seleção dos(as) estudantes
regularmente matriculados nos cursos de
graduação de origem envolvidos no Programa
Institucional de Dupla Diplomação deverão constar
no respectivo Projeto Pedagógico de Equivalência
das Matrizes Curriculares.
§1º Os cursos poderão estabelecer critérios
específicos, nos respectivos editais, os quais
deverão estar previstos no Projeto Pedagógico de
Equivalência
das
Matrizes
Curriculares,
considerando os critérios mínimos:
I - ter concluído no mínimo 20% do curso para se
candidatar;
II - melhor desempenho acadêmico no semestre
anterior à candidatura;
III - coeficiente de rendimento acadêmico.
Art. 400. A divulgação do processo seletivo do
Programa Institucional de Dupla Diplomação será
efetuada através de edital, especificando o número
de vagas disponíveis para os cursos de graduação
vinculados ao referido programa, os critérios de

inscrição e de seleção definidos no Projeto
Pedagógico de Equivalência das Matrizes
Curriculares.
§1º Para a inscrição no processo seletivo, serão
exigidos os documentos abaixo especificados:
I - histórico escolar atualizado;
II - carta de motivação;
III - comprovação de competência na língua
estrangeira;
IV - carta de recomendação do(a) tutor(a) docente
do curso.
§2º Outros documentos poderão ser exigidos pela
instituição conveniada, conforme edital.
§3º O nível de exigência de proficiência ou domínio
na língua estrangeira ficará a cargo da instituição
receptora, conforme previsto no edital.
§4º Os critérios para a comprovação de
competência na língua estrangeira serão
estabelecidos em edital.
Art. 401. Para fins de outorga do Duplo Diploma em

curso de graduação, o cumprimento das disciplinas
curriculares exigidas para a integralização curricular
deverá ser verificado pelas instituições de ensino
superiores convenentes, mediante os critérios
estabelecidos no Projeto Pedagógico de
Equivalência das Matrizes Curriculares.
Art. 402. A titulação na UFR dos(as) estudantes
participantes do Programa Internacional de Dupla
Diplomação somente poderá ser concedida àqueles
que tiverem cursado, a qualquer tempo, as
seguintes cargas horárias:
I - Aos(Às) estudantes cujo ingresso de origem é a
UFR, o diploma somente poderá ser concedido
àqueles que tiverem cursado, com aproveitamento,
no mínimo 2/3 da carga horária do curso de
graduação da UFR;
II - Aos(Às) estudantes cujo ingresso tem origem em
instituições de ensino superior estrangeiras
conveniadas, o diploma somente poderá ser
concedido àqueles que tiverem cursado, com
aproveitamento, no mínimo, 1/3 da carga horária
do respectivo curso de graduação da UFR.
Parágrafo único. A consideração ou não da carga
horária do estágio curricular obrigatório e do

trabalho de conclusão de curso para efeito do
cômputo estabelecido nos incisos I e II será definida
no Projeto Pedagógico de Equivalência das Matrizes
Curriculares de cada curso.
Art. 403. Nos históricos escolares conferidos pela
UFR aos(às) participantes do Programa
Internacional de Dupla Diplomação, deverão
constar as seguintes informações:
I - a identificação do Programa Internacional de
Dupla Diplomação e o convênio entre as
instituições correspondentes;
II - o nome da instituição de ensino superior
estrangeira convenente;
III - o período de permanência do(a) estudante em
cada instituição de ensino envolvida;
IV - as disciplinas equivalentes, com as respectivas
cargas horárias e notas, conforme definido no
Projeto Pedagógico de Equivalência das Matrizes
Curriculares.
Parágrafo único. No caso de a instituição
convenente utilizar sistema de atribuição de
avaliação diferente da UFR, o convênio entre os

colegiados deverá
equivalência.

estabelecer

a

devida

Art. 404. A UFR conferirá diplomas aos participantes
do Programa Internacional de Dupla Diplomação
conforme seu Regimento.
Parágrafo único. Constará no verso do diploma
expedido pela UFR a seguinte descrição: “‘O grau de
[Licenciado, Bacharel ou Tecnólogo] é concedido
em conjunto com [nome da IES estrangeira
conveniada] por meio do Programa Institucional de
Dupla Diplomação em cursos de graduação’. Este
diploma está indissoluvelmente ligado ao diploma
expedido pela [nome da IES estrangeira
conveniada]”.
Art. 405. O presente regimento não envolve
obrigações financeiras entre as universidades
conveniadas ou para com os(as) estudantes
participantes do programa, salvo quando firmadas
no convênio.
Art. 406. Todo(a) estudante participante do
Programa Institucional de Dupla Diplomação será
responsável pelas despesas relacionadas ao visto,
viagem, alojamento, transporte local, taxas
acadêmicas, compra de material de estudos e por

todas as despesas pessoais durante a sua estada na
instituição receptora.
§1º Excetuam-se do disposto neste artigo as
despesas assumidas pelas instituições de ensino
superior conveniadas previstas no respectivo
convênio.
§2º Caberá aos(às) estudantes participantes do
Programa a responsabilidade pela contratação de
seguro-saúde e translado de corpo em caso de
fatalidade válidos no país da IES receptora.
Art. 407. Os(As) estudantes participantes do
Programa Institucional de Dupla Diplomação
submeter-se-ão às normas das instituições de
ensino envolvidas.

Seção X - Da Revalidação de Diploma Estrangeiro
de Graduação

Art. 408. Dispõe sobre os processos de solicitação
de revalidação de diploma de graduação, expedidos
por estabelecimentos estrangeiros de ensino
superior.

Parágrafo único. Revalidação é a declaração de
equivalência de Diplomas de graduação expedidos
por instituições estrangeiras de ensino superior
com aqueles expedidos pela UFR, dando-lhes
reconhecimento nacional e tornando-os válidos
para os fins previstos em lei.
Art. 409. Os procedimentos relativos aos processos
de revalidação de diplomas de graduação, no
âmbito da UFR, serão realizados por meio dos
sistemas vigentes.
Art. 410. A UFR publicará, no início de cada ano, a
lista de documentos adicionais exigidos para as
diferentes áreas e cursos, bem como de sua
capacidade de atendimento a pedidos de
revalidação.
Art. 411. Os prazos de conclusão do pedido de
revalidação de diploma de graduação ficam assim
estipulados:
I - iniciada a análise substancial do pedido de
revalidação, a UFR terá o prazo limite de 30 (trinta)
dias consecutivos, a contar da abertura do
processo, para identificar a necessidade de
apresentação de documentação complementar;

II - o(a) requerente deverá entregar a
documentação no prazo limite de 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da ciência da solicitação;
III - a Comissão Especial de Revalidação de Diploma
– CERD terá o prazo limite de 60 dias consecutivos,
após recebimento do processo com toda a
documentação requerida, para apresentar análise
do pedido, com parecer;
IV - caso seja necessário, o prazo da Comissão de
Avaliação poderá ser prorrogado em 50%
(cinquenta por cento) em dias consecutivos;
V - admitido o recebimento do processo do pedido
de revalidação, a UFR terá o prazo limite de até 180
(cento e oitenta) dias consecutivos para concluir o
processo;
Art. 412. Os pedidos de revalidação de diplomas
podem ser solicitados a qualquer tempo, em fluxo
contínuo.
Art. 413. São suscetíveis de revalidação os diplomas
que correspondam aos títulos conferidos pela UFR.
Art. 414. Os pedidos de revalidação de diplomas de
graduação devem ser efetuados por meio dos

sistemas vigentes e consoante instrução normativa
específica.
Art. 415. A congregação da unidade acadêmica
onde funcionar o curso similar ao que conferiu o
título a ser revalidado designará uma CERD,
constituída de docentes da própria instituição que
farão o julgamento de equivalência para efeito de
revalidação.
Parágrafo único. A CERD será composta por três
membros titulares, sendo um(a) presidente e um(a)
suplente.
Art. 416. A CERD poderá solicitar informações e
procedimentos complementares acerca das
condições de oferta do curso para subsidiar o
processo de exame da documentação.
§1º A UFR, quando julgar necessário, poderá
solicitar ao(à) requerente a tradução da
documentação obrigatória;
§2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica
às línguas francas utilizadas no ambiente de
formação acadêmica e de produção de
conhecimento universitário, que são: o inglês, o
francês e o espanhol;

§3º A CERD, quando julgar necessário, poderá
aplicar provas ou exames que abranjam o conjunto
de conhecimentos, conteúdos e habilidades
relativos ao curso completo ou dedicado a etapa ou
período do curso, ou, ainda, a componente
curricular específico ou atividades acadêmicas
obrigatórias.
Art. 417. Refugiados(as) estrangeiros(as) no Brasil,
que não estejam de posse da documentação
requerida para a revalidação e outros casos
justificados e instruídos por legislação ou norma
específica, poderão ser submetidos à avaliação de
conhecimentos, conteúdos e habilidades relativas
ao curso completo, como forma exclusiva de
avaliação destinada ao processo de revalidação.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo,
o(a) requerente deverá comprovar sua condição de
refugiado(a) por meio de documentação específica,
conforme normas brasileiras.
Art. 418. As avaliações a que se referem os art. 416
e 417 deverão ser ministradas em português,
organizadas e aplicadas pela UFR, salvo nos casos
em que a legislação indicar a organização direta por
órgãos do MEC.

Art. 419. A revalidação de diplomas de graduação
dar-se-á com a avaliação global das condições
acadêmicas de funcionamento do curso de origem
e das condições institucionais de sua oferta,
respeitando-se os acordos internacionais de
reciprocidade
ou
equiparação,
conforme
orientação contida na resolução vigente.
§1º A avaliação deverá se ater às informações
apresentadas pelo(a) requerente no processo,
especialmente quanto à organização curricular, ao
perfil do corpo docente, às formas de progressão,
conclusão e avaliação de desempenho do(a)
requerente.
§2º Para a revalidação do diploma, será
considerada a similitude entre o curso de origem e
as exigências mínimas de formação estabelecidas
pelas diretrizes curriculares de cada curso ou área.
§3º Além dessas exigências mínimas, a revalidação
observará apenas a equivalência global de
competências e habilidades entre o curso de origem
e aqueles ofertados pela UFR na mesma área do
conhecimento.
§4º A revalidação deve expressar o entendimento
de que a formação que o(a) requerente recebeu na

instituição de origem tem o mesmo valor formativo
daquela usualmente associada à carreira ou
profissão para a qual se solicita a revalidação do
diploma, sendo desnecessário cotejo de currículos
e cargas horárias.
§5º O processo de revalidação deverá, inclusive,
considerar cursos estrangeiros com características
curriculares ou de organização acadêmica distinta
daquelas dos cursos da mesma área existente na
UFR.
§6º A CERD deverá estabelecer e dar publicidade
aos critérios adotados para avaliar equivalência de
competências e habilidades dos cursos sob
responsabilidade da unidade.
§7º A avaliação de equivalência de competências e
habilidades não pode se traduzir, exclusivamente,
em uma similitude estrita de currículos e/ou uma
correspondência de carga horária entre curso de
origem e aqueles ofertados pela UFR na mesma
área do conhecimento.
Art. 420. A tramitação simplificada deverá se ater,
exclusivamente, à verificação da documentação
comprobatória da diplomação no curso, conforme
instrução normativa específica, e prescindirá de

análise aprofundada
específico.

ou

processo

avaliativo

Art. 421. A UFR, em caso de tramitação simplificada,
deverá encerrar o processo de revalidação em até
60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir
da data de abertura do processo.
Art. 422. A tramitação simplificada aplica-se:
I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas
estrangeiros indicados em lista específica produzida
pelo MEC e disponibilizada por meio dos sistemas
vigentes;
II- aos diplomas obtidos em cursos de instituições
estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do
Sistema de Acreditação Regional de Cursos
Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;
III- aos diplomas obtidos em cursos ou programas
estrangeiros que tenham recebido discentes com
bolsa concedida por agência governamental
brasileira no prazo de seis anos; e
IV - aos diplomas obtidos por meio do módulo
internacional no âmbito do Programa Universidade
para Todos (Prouni), conforme portaria vigente .

Art. 423. Os pedidos de revalidação de diplomas
correspondentes a cursos estrangeiros indicados ou
admitidos em acordos de cooperação internacional,
firmados por organismo brasileiro, que não tenham
sido submetidos a processo prévio de avaliação por
órgão público competente ou por instituição
acreditadora reconhecida pelo poder público, ou
ainda que, em caso de avaliação, tenham obtido
resultado negativo, seguirá tramitação normal.
Art. 424. O(A) requerente, no ato da solicitação de
revalidação, deverá assinar um termo de
exclusividade informando que não está
submetendo o mesmo diploma em processo de
revalidação a outra instituição concomitantemente.
Art.
425.
O(A)
requerente
responderá
administrativamente, civil e criminalmente pela
falsidade das informações prestadas e da
documentação apresentada.
Art. 426. No caso de decisão final favorável à
revalidação de diploma, o(a) requerente deverá
apresentar toda documentação original que
subsidiou o processo de análise e entregar o
diploma original aos cuidados da UFR para o seu
apostilamento, na
forma definida neste

Regimento.
Parágrafo único. O apostilamento da revalidação do
diploma será feito em até 30 (trinta) dias
consecutivos após a apresentação dos documentos
originais.
Art. 427. Quando os resultados da análise
documental, bem como de exames e provas,
demonstrarem o preenchimento parcial das
condições exigidas para revalidação, o(a)
requerente poderá, por indicação da CERD, realizar
estudos ou atividades complementares sob a forma
de matrícula especial em componentes curriculares
do curso a ser revalidado.
§1º Para o cumprimento do disposto no caput, a
CERD solicitará à Coordenação do Curso a matrícula
do(a) requerente, que ficará obrigada a ofertar vaga
para matrícula especial do(a) requerente nos
componentes curriculares.
§2º O requerente poderá cursar as disciplinas
complementares em outra instituição mediante
matrícula especial, desde que previamente
autorizado pela CERD.
§3º Em qualquer caso, para o cumprimento do

disposto no parágrafo anterior, os cursos de
graduação deverão apresentar credenciamento
válido no âmbito da legislação que regula a oferta
de ensino superior no Brasil.
§4º Concluídos os estudos ou as atividades
complementares com desempenho satisfatório,
o(a) requerente deverá apresentar à CERD o
respectivo documento de comprovação, que
integrará os autos do processo.
§5º Satisfeitas as exigências de complementação de
estudos, o processo seguirá para decisão quanto ao
apostilamento e a revalidação.
Art. 428. Compete à congregação da unidade
homologar os pareceres circunstanciados emitidos
pela CERD, nos quais informará ao(à) requerente o
resultado da análise.
Parágrafo único. Quando deferido, o processo será
encaminhado à PROEG para as devidas
providências quanto ao apostilamento e a
revalidação.
Art. 429. Concluído o processo, o diploma
revalidado será apostilado e seu termo de
apostilamento será assinado pelo(a) reitor(a) da

UFR. Posteriormente será efetuado o competente
registro, em livro próprio, pela Coordenadoria de
Registro e Controle Acadêmico.
Art. 430. O(A) requerente custeará todas as
despesas do processo de revalidação.

Seção XI – Da Colação de Grau

Art. 431. Para fins de colação de grau, será
concedida a outorga de colação de grau pelo(a)
reitor(a) aos(às) estudantes que constarem na
relação de concluintes emitida pela CRCA/PROEG
da UFR.
Art. 432. Terão direito à outorga de grau os(as)
estudantes concluintes nos cursos de ensino de
graduação da UFR, por haverem integralizado o
currículo do respectivo curso de graduação.
Parágrafo único. Entende-se por estudante
concluinte aquele que finalizou, com aprovação,
todos os componentes curriculares e cumpriu as
exigências presentes no PPC, incluindo o ENADE e
demais normas deste regimento. O(A) estudante

que não atenda a todas as exigências estabelecidas
neste parágrafo poderá participar da sessão solene
de outorga de grau somente na condição de
convidado(a).
Art. 433. A outorga de grau poderá ser:
I - unificada: pública e coletiva, prevista no
calendário acadêmico vigente da UFR;
II - extemporânea: realizada dentro do prazo de 06
(seis) meses após a colação unificada da UFR;
III - especial: realizada antes da cerimônia unificada
prevista em calendário instituído na UFR, mediante
pedido do(a) estudante.
Art. 434. Para a solicitação da outorga de grau
especial, observar-se-á:
§1º O(A) estudante deverá solicitar ao colegiado de
curso, via SEI, requerimento contendo justificativa
e documentação comprobatória, conforme previsto
na legislação vigente.
§2º O colegiado de curso analisará o pedido da
colação de grau especial com base nos seguintes
quesitos:

I - aprovação e posse em concurso público;
II - aprovação e exercício de residência médica;
III - realização
profissionais;

de

exames

de

conselhos

IV - matrícula em cursos de pós-graduação;
V - vínculo empregatício;
VI - viagem ao exterior para estudo ou trabalho;
VII - mudança de domicílio (município, estado ou
país);
VIII - contrato celebrado com empresas de eventos;
IX - outros casos previstos em lei.
§3º O pedido de colação de grau especial, aprovado
pelo colegiado de curso e homologado pela
congregação da unidade acadêmica, seguirá à
PROEG para análise, autorização e posterior
encaminhamento à CRCA e Cerimonial da
universidade.
Art. 435. Comprovada a impossibilidade pessoal de
o(a) estudante formando(a) comparecer à sessão

solene, a outorga de grau será permitida a um(a)
representante legal investido(a) por procuração,
reconhecida em cartório, contendo o inteiro teor do
juramento do respectivo curso, desde que a pessoa
não seja servidor(a) público(a) federal, salvo os
casos previstos em lei.
§1º A representação legal em sessão solene de
outorga de grau será constituída preferencialmente
por um(a) estudante da turma que também esteja
colando grau;
§2º Para a sessão solene de outorga de grau
extemporânea, a representação legal deverá ser
peticionada ao colegiado de curso mediante
processo com a justificativa, observando-se o
seguinte encaminhamento:
I - análise do colegiado seguida da análise da
congregação da unidade acadêmica;
II - análise e autorização da PROEG seguidas de
encaminhamento à CRCA e ao Cerimonial da
universidade.
Art. 436. A outorga de grau somente será efetuada
ao(à) estudante que constar na relação de
concluintes emitida pela Coordenadoria de Registro

e Controle Acadêmico da UFR.
Art. 437. A outorga do grau aos concluintes dos
cursos de graduação da universidade será conferida
pelo(a) reitor(a) ou por seu representante legal.
Parágrafo único. Quando o(a) reitor(a), ou seu
representante legal, não estiver presente à
solenidade, a outorga do grau será efetuada por
autoridade acadêmica designada pelo(a) reitor(a).
Art. 438. Às sessões solenes de outorga de grau,
realizadas pela universidade, são atribuídos o
caráter público e acadêmico, garantindo-se a
participação em igualdade de condições a todos(as)
os(as) estudantes concluintes.
Art. 439. As sessões solenes de outorga de grau
transcorrerão dentro dos estritos padrões de
decoro acadêmico e seguirão o rito do cerimonial
encaminhado aos participantes pela Gerência de
Cerimônias e Eventos.
Art. 440. O período para a realização da sessão
solene unificada de outorga de grau deverá ser
previsto no calendário acadêmico da universidade.
Art. 441. A universidade disponibilizará, para a

realização das sessões solenes de outorga de grau
dos cursos de graduação, a seguinte infraestrutura:
I - de pessoal e serviços:
a) o coordenador do Cerimonial;
b) o mestre de cerimônias;
c) logística do auditório.
II - de materiais:
a) as bandeiras do Brasil, do estado de Mato Grosso
e da universidade;
b) o hino nacional em mídia digital;
c) vestes talares para as autoridades acadêmicas.
§1º
O Cerimonial adotará as providências
necessárias para a realização das sessões solenes de
outorga de grau dos cursos de graduação.
Art. 442. Compete ao Cerimonial, em relação à
realização das solenidades oficiais:
I a designação do(a) coordenador(a) do
Cerimonial;

II - a designação do(a) mestre de cerimônias;
III - o agendamento das solenidades;
IV - a aplicação das normas e dos procedimentos da
sessão solene de outorga de grau, estabelecidos
neste Regimento;
V - a elaboração do planejamento, da organização e
da execução das solenidades oficiais de colação de
grau;
VI - a orientação às comissões de graduandos
quanto às normas que regem as sessões solenes de
outorga de grau;
VII - a elaboração do roteiro da solenidade;
VIII - as recomendações de precedência na
composição da mesa;
IX - o assessoramento ao(à) reitor(a) e às demais
autoridades da mesa.
Art. 443. Compete à CRCA, juntamente com os(a)
coordenadores(as) dos cursos, quando se tratar de
solenidade oficial:
I - informar sobre os cursos e respectivos(as)

estudantes formandos(as);
II - acompanhar e auxiliar nos trabalhos atinentes
ao preparo do cerimonial.
Art. 444.
Compete aos(às) estudantes
formandos(as) de cada curso constituírem
comissão que os(as) represente no Cerimonial da
UFR.
Art. 445. Na sessão solene de outorga de grau, o(a)
estudante deverá:
I - comparecer paramentado(a) com beca preta
com manga justa, peitilho branco, cordão preto
preso a dois botões, faixa na cor do curso
estabelecida pela UFR e capelo quadrado ou
redondo, respeitando a área de conhecimento do
curso de graduação;
II - assinar a ata, sem a qual não fará jus ao diploma,
estando devidamente paramentado, mediante a
apresentação de documento de identificação com
foto;
III - zelar pelos materiais da universidade e pela
infraestrutura disponibilizada para a realização da
sessão
solene
de
outorga
de
grau,

responsabilizando-se pelos danos que vier a causar
neles.
Art. 446. A composição da mesa dos trabalhos de
cada solenidade de colação de grau obedecerá à
ordem de precedência estabelecida no Cerimonial
da universidade.
Parágrafo único. Nos casos omissos, quando se
fizerem necessários, o(a) coordenador(a) do
Cerimonial prestará os esclarecimentos de natureza
protocolar.
Art. 447. A solenidade de colação de grau poderá
ser interrompida ou encerrada pela autoridade que
a presidir em caso de comportamento atentatório
ao decoro acadêmico ou de inobservância das
regras do rito do cerimonial universitário previstos
neste regimento.
Art. 448. Cabe às comissões dos(as) estudantes
formandos(as) o zelo pelo cumprimento das
normas estabelecidas pela UFR nos contratos com
empresas e/ou profissionais de serviços de
fotografia e filmagem para a solenidade de outorga
de grau.
Art. 449. Os casos omissos em relação à colação de

grau serão resolvidos pela PROEG, observadas as
áreas de atuação da CRCA e do Cerimonial da
universidade, quando for o caso.

Capítulo II – Dos Procedimentos Acadêmicos
Art. 450. Os procedimentos acadêmicos têm como
objetivo servirem de referência para o atendimento
da comunidade universitária em geral, dos
trabalhos da CRCA, das estruturas da PROEG, das
coordenações de curso, das direções de institutos e
faculdades e da administração central da UFR.

Seção I – Do Calendário Acadêmico

Art. 451. O calendário acadêmico é um cronograma
com divisão de períodos, etapas detalhadas que
consideram o ano ou semestre letivo com o foco
principal na gestão dos processos acadêmicos.
Parágrafo único. O calendário acadêmico deve ser
submetido à análise e aprovação pelo Consepe da

UFR.
Art. 452. No calendário acadêmico, além de ações
administrativo-acadêmicas e outras afins que a
instituição julgar necessárias para serem lançadas
no período, deverão constar:
I - datas de início e fim do semestre letivo;
II - datas de início e fim do período de férias
docentes;
III - prazo para solicitação de aproveitamento de
estudos;
IV - período de matrícula e ajuste de matrícula;
V- período para registro e homologação dos planos
de ensino dos componentes curriculares;
VI - prazo para solicitação de trancamento de
matrícula;
VII - prazo para lançamento das notas finais e
homologação dos diários de classe dos
componentes curriculares;
VIII - prazo para realização de prova final;

IX - período para planejamento docente;
X - recessos, feriados e pontos facultativos.
Art. 453. O calendário acadêmico deve prever
número de dias suficiente para cumprimento da
integralidade da carga horária de todos os
componentes curriculares dentro de seus horários
regulares, considerando os feriados, recessos e
pontos facultativos.
Art. 454. O período previsto para realização de
prova final deverá ser suficiente para sua aplicação
nos horários regulares previstos a todos os
componentes curriculares.

Seção II – Do Período Letivo Especial
Art. 455. O período letivo especial é o intervalo
entre semestres letivos regulares de duração de no
mínimo duas e no máximo seis semanas.
Art. 456. O período letivo especial destina-se ao
(re)oferecimento de componentes curriculares, a
critério do colegiado de curso, com o objetivo de
complementar a programação didática dos

períodos regulares nos casos de:
I - insuficiência da capacidade instalada na unidade
acadêmica, constatada por ocasião da matrícula,
para atender demanda real de discentes e/ou
componente curricular;
II - redução de demanda potencial para o período
letivo seguinte;
III - necessidade de normalização do fluxo de
integralização curricular;
IV - dilação de prazo de componentes curriculares;
V - oferta de componentes curriculares do núcleo
livre.
Art. 457. Sobre o período letivo especial:
I - cada turma contará com no mínimo de dez
estudantes, podendo o colegiado de curso formar
turma com número menor para os casos
excepcionais;
II - os(as) estudantes poderão matricular-se em no
máximo três componentes curriculares por período
letivo especial;

III - a coordenação de curso deverá solicitar o
oferecimento dessas turmas à unidade acadêmica,
na qual o componente curricular está lotado, no
mínimo 45 dias antes do início do período letivo
especial, para os procedimentos necessários;
IV - o prazo indicado no calendário acadêmico para
lançamento de notas e frequências do período
letivo especial deve se encerrar, no mínimo, cinco
dias úteis antes da data prevista para o início da
matrícula no próximo período letivo, incluindo-se
os casos de dilação de prazo;
V - o período letivo especial deverá seguir os
critérios do período letivo regular, exceto no que
tange ao cronograma de duração;
VI - o componente curricular terá que atender a
todos os dispositivos do sistema de avaliação em
vigor, quando das aplicações e registros de notas e
frequência;
VII - o componente curricular a ser oferecido no
período letivo especial não deve alterar a estrutura
curricular do curso;
VIII - o plano de ensino deverá ser apreciado e
aprovado pelo colegiado de curso;

IX - o formato do plano de ensino no período letivo
especial é o mesmo daquele dos períodos
regulares.
Art. 458. A oferta de componente curricular em
período especial será efetivada mediante
aprovação do colegiado de curso, homologação
pela unidade acadêmica onde o curso está lotado e
encaminhamento à PROEG.

Seção III - Do Quadro de Horários
Art. 459. O quadro de horário semestral é o
documento no qual devem constar:
I - distribuição das turmas por componente
curricular;
II - horário dos componentes curriculares por
turma;
III - nome e número de matrícula dos(as) docente(s)
responsável(eis) pela turma.
IV - número máximo de vagas por turma.
Art. 460. Caberá às coordenações de curso:

I - registrar o quadro de horário no sistema
acadêmico;
II - divulgar o quadro de horários do curso para cada
período letivo;
III - homologar os horários registrados, conforme
prazos estabelecidos no calendário acadêmico;
IV - vincular docente às turmas e, quando for o caso,
definir o(a) docente responsável pelo lançamento
de notas e frequências;
V - estabelecer e divulgar os locais onde serão
ministrados os componentes curriculares de cada
período letivo.
Art. 461. Cabe à direção dos institutos e das
faculdades tomar providências, caso as
coordenações de curso não realizem essas ações
em seus devidos prazos.

Seção IV – Das Turmas e Horários
Art. 462. Em cada período letivo, as coordenações
de curso deverão oferecer turmas para os
componentes curriculares, conforme estabelecido

em seus PPC.
Art. 463. Caso sejam previstas atividades
acadêmicas aos sábados, elas não poderão
ultrapassar o horário de 18 horas.
Art. 464. Após o período de ajuste, não poderão ser
canceladas turmas de componentes curriculares
que tenham estudantes inscritos(as) sem a
anuência dos colegiados de curso.
Art. 465. Denomina-se aula/atividade de reposição
aquela ministrada fora dos horários previstos e
registrados, em caráter excepcional.
Art. 466. As aulas/atividades de reposição podem
ser realizadas das seguintes formas:
I - forma presencial: o(a) docente e os(as)
estudantes, em comum acordo da maioria simples,
realizam a aula de forma presencial dentro da
universidade e/ou atividades supervisionadas, em
horário distinto do regular;
II - forma virtual: reposição mediada por
tecnologias de informação e comunicação em
atividades síncronas e/ou assíncronas, acordada
entre o(a) docente e os(as) estudantes, em comum

acordo da maioria simples.
Art. 467. Ao(À) estudante que não puder
comparecer à aula de reposição síncrona,
presencial ou virtual, será dada a opção de cumprir
a carga horária correspondente por meio de
atividades supervisionadas ou assíncronas, com
prazos acordados entre os(as) docentes e os(as)
discentes.
Art. 468. Nas aulas/atividades de reposição,
independentemente da forma escolhida, não
poderá haver atividade avaliativa.
Art. 469. As aulas/atividades de reposição deverão
ser marcadas com antecedência mínima de seis dias
letivos.
Art. 470. As aulas/atividades de reposição terão
frequência
registradas
no
sistema
de
gerenciamento acadêmico.

Seção V – Da Emissão dos Diplomas
Art. 471. Os diplomas expedidos pela UFR serão por
ela registrados.

Art. 472. A revalidação de diplomas e certificados
estrangeiros obedecerá à orientação das normas
contidas neste regimento e na legislação vigente.
Art. 473. O diploma será expedido a estudante que
tenha recebido a outorga de grau.
Art. 474. Os diplomas a serem expedidos,
registrados e retirados pelos(as) estudantes
egressos(as) da UFR deverão seguir as diretrizes da
legislação vigente.

Seção VI – Dos Documentos Específicos da
Graduação
Art. 475.
graduação:

São documentos específicos da

I - diploma de graduação;
II - histórico escolar;
III - atestado de matrícula;
IV - atestado de conclusão de curso;
V - carteira acadêmica.

Parágrafo único. As segundas vias dos documentos
específicos da graduação, que não estão disponíveis
no sistema de gerenciamento acadêmico, terão sua
expedição condicionada ao recolhimento via GRU,
conforme tabela aprovada pelo Consuni.
Art. 476. As declarações e certidões referentes às
atividades desenvolvidas por estudantes da UFR
são emitidas segundo as especificidades de cada
setor, como segue:
I - coordenações dos cursos de graduação:
a) planos de estudos;
b) atas;
II - institutos e faculdades de ensino:
a) atas;
III – CRCA:
a) atestado de conclusão de curso;.
b) atestado de conduta;
c) atestado de desistência;
d) atestado de matrícula;

e) atestado de matrícula para estudante especial;
f) atestado de matrícula por tipo de vaga;
g) atestado de trancamento de matrícula;
h) atestado de matrícula por dupla diplomação;
i) atestado de matrícula mobilidade nacional ou
internacional;
j) declaração de solicitação de diploma;
k) declaração de integralização de curso;
l) histórico escolar;
m) planilha de horários.
Parágrafo único - O(A) estudante que necessitar ter
acesso à documentação acima descrita, ou outra
que porventura for necessária, deverá procurar a
CRCA.
Art. 477. Entende-se por ata um documento
elaborado com as seguintes informações:
I - a natureza da reunião, data, hora e local de sua
realização e o nome de quem a presidiu;

II - o nome dos membros presentes, devidamente
qualificados;
III - o nome dos membros ausentes, mencionando a
existência ou não de justificativa de ausência;
IV - o nome dos(das) convidados(das)
participarem da reunião, quando for o caso;

a

V - pauta da reunião;
VI - o resumo dos assuntos discutidos, o objeto das
deliberações, com o resultado das votações,
constando se o resultado foi por unanimidade ou
maioria simples, ou, caso seja necessário, com o
voto de qualidade. Caso algum membro presente
solicite, deverá haver o registro de votação nominal
dos votos a favor, contra e abstenções;
VII - as declarações ou justificativas de voto, quando
solicitadas, deverão ser transcritas;
VIII - o fecho, constando a hora do término e o
nome de quem secretariou os trabalhos, quando
houver;
IX - a assinatura do(a) presidente e de todos os
membros presentes, exceto convidados quando
houver.

Seção VII – Da Tramitação, Guarda e Destinação
de Documentos
Art. 478. As tipologias, prazos de guarda e
destinação de documentos da UFR são definidos
conforme a Portaria do Arquivo Nacional
(Ministério da Justiça), que aprova a Tabela de
Temporalidade das IFES, estando em vigor no
momento da aprovação deste Regimento.
Art. 479. Caberá a todos os órgãos da UFR, que
tenham como atribuição registrar, processar e
expedir informações acadêmicas, manter sob sua
guarda:
I - documentos físicos referentes ao legado
acadêmico da UFR;
II - diplomas e certificados;
III - documentos físicos que contenham dados
pessoais dos(as) estudantes referentes às
matrículas, atas de colação de grau e de
diplomações.
Parágrafo único. A UFR deverá planejar suas ações
para atender à legislação vigente para virtualização
de todo seu acervo acadêmico.

Art. 480. A UFR deverá cumprir:
I - uso e gerenciamento da base de dados de forma
adequada para a preservação do acervo acadêmico
digital;
II - indexação que permita a pronta recuperação do
acervo acadêmico digital;
III - método de reprodução do acervo acadêmico
digital que garanta a sua segurança e preservação;
IV - certificação digital padrão ICP-Brasil, conforme
disciplinada em lei, pelos responsáveis pela
mantenedora e sua mantida, para garantir a
autenticidade, a integridade e a validade jurídica do
acervo.
Art. 481. Caberá às coordenações de curso manter
sob sua guarda as listas de prováveis formandos, as
atas das reuniões do colegiado de curso, os
processos de dispensa ou equivalência de
disciplina, as solicitações ao colegiado do curso,
quaisquer pedidos de estudantes que tenham sua
assinatura, além das relações de inscritos no
ENADE.
Art. 482. O arquivamento dos livros e documentos

referentes às atividades de graduação deverá ser
mantido rigorosamente em dia, para pronto
manuseio, consulta e comprovação, de modo a
facilitar
qualquer
pesquisa,
ficando
a
responsabilidade pela movimentação do arquivo
com o secretário da instância responsável pela
guarda e sua chefia imediata.
Parágrafo único. O(A) estudante que tiver finalizado
seu vínculo com a UFR terá os seus registros
acadêmicos arquivados em definitivo e mantidos
sob a guarda da CRCA, órgão responsável pelos
registros. Após a sua virtualização, serão destinados
ao órgão gerenciador pelo arquivo institucional da
UFR.
Art. 483. O arquivamento dos documentos
referentes às atividades acadêmicas dos cursos de
graduação será feito conforme o definido pela
tabela de temporalidade da UFR, a ser tramitada
pelo órgão responsável pelo arquivo institucional e
deliberada pelo Consuni.
Art. 484. O expurgo de documentos, após
respeitados os prazos previstos de guarda na tabela
de temporalidade da UFR, será de responsabilidade
da Comissão Permanente de Avaliação de

Documentos e pelo órgão responsável pelo arquivo
institucional.
Capítulo III – Do Aproveitamento de Estudo
Art. 485. O(A) estudante regularmente matriculado
em curso de graduação poderá obter
aproveitamento de estudos realizados em outra IES
nos componentes curriculares ofertados pelo seu
curso.
§1º O aproveitamento de estudos poderá ser
solicitado uma única vez pelo(a) estudante durante
o tempo de integralização do curso.
§2º Serão objeto de análise para aproveitamento
apenas estudos realizados antes do ingresso no
curso ao qual se faz a solicitação de aproveitamento
de estudos.
§3º Podem ser objeto de análise, para
aproveitamento,
estudos
realizados
simultaneamente à matrícula em curso da UFR,
desde que a matrícula nesses componentes
curriculares tenha sido deferida, previamente, pelo
colegiado do curso de graduação.
Art. 486. O aproveitamento de estudos será

concedido tendo por objetivo exclusivo a
integralização curricular do curso de graduação.
Art. 487. O aproveitamento de estudos pode ser
concedido pelo colegiado de curso quando se tratar
de:
I - transferência compulsória;
II - transferência facultativa;
III - mobilidade
internacional;

acadêmica

nacional

ou

IV - matrícula de estudante portador de diploma de
nível superior;
V - programa internacional de dupla diplomação;
VI - outras situações, a critério do colegiado de
curso.
Art. 488. Para solicitar o aproveitamento de
estudos, o(a) estudante deverá peticionar processo,
via SEI, com os seguintes documentos anexados:
I - histórico escolar original emitido pela instituição
de origem, de instituição congênere e com
reconhecimento do curso pelo MEC, contendo a

carga horária e nota/conceito;
II - tabela de conversão de conceitos em notas e
critérios de aprovação da instituição de origem,
quando for o caso;
III - documento original expedido pela instituição de
origem em que conste o número e a data do ato de
reconhecimento ou autorização do curso pelo MEC,
caso não haja no histórico escolar;
IV - plano(s) de ensino(s), ou ementário, contendo
os conteúdos programáticos dos componentes
curriculares da IES de origem;
V - formulário SEI de
aproveitamento de estudos.

requerimento

de

§1º Somente poderão ser aproveitados os
componentes curriculares em que o(a) solicitante
tenha sido aprovado(a).
§2º Na hipótese em que a avaliação de
aproveitamento, no histórico escolar de origem,
esteja expressa em conceitos e inexista tabela
formal de conversão em notas, a nota final de cada
componente dispensado será a mínima necessária
à aprovação no âmbito da UFR.

Art. 489. O processo de aproveitamento de estudos
consiste das seguintes etapas:
I - análise e parecer circunstanciado realizado por
membro do colegiado de curso, no qual serão
descritas as equivalências entre os componentes
curriculares do curso de origem e os componentes
da matriz curricular do curso da UFR;
II - homologação do parecer pelo colegiado de curso
e posterior envio para a Coordenadoria de Registro
e Controle Acadêmico;
III - elaboração de Plano de Estudos, pelo(a)
Coordenador(a) de Curso;
IV - aprovação e homologação do plano de estudos
pelo colegiado de curso;
V- ciência expressa do(a) estudante ao plano de
estudos;
VI - registro do plano de estudos no sistema de
gerenciamento acadêmico.
Art. 490. Posteriormente à análise do currículo,
o(a) coordenador(a) de curso elaborará o plano de
estudos, que deverá conter:

I - lista, em cada semestre, dos componentes
curriculares para os quais houve aproveitamento
de estudos, indicado com a sigla AE
(Aproveitamento de Estudos);
II - lista, em cada semestre, dos componentes
curriculares a serem cursados pelo(a) estudante,
com respectivas cargas horárias e previsão do
semestre letivo em que cada componente poderá
ser realizado;
III - identificação dos pré-requisitos exigidos e ainda
não cursados;
IV - inclusão do(a) estudante, preferivelmente, no
semestre mais próximo ao primeiro e no qual tenha
a maior carga horária em componentes curriculares
a serem cursados;
V - proposição de quebra de pré-requisitos, se o
fluxo o demandar;
VI - determinação do prazo mínimo e máximo de
conclusão do curso.
Art. 491. O aproveitamento de estudos será
efetuado quando houver equivalência nos
seguintes termos:

I - o conteúdo programático, cursado na IES de
origem, tenha valor formativo análogo ao do
componente curricular que seria cursado na UFR
para o desenvolvimento do perfil de competências
do egresso, estabelecido no projeto pedagógico de
curso; e
II - a carga horária dos componentes curriculares
cursados na IES de origem tenha, pelo menos, 75%
(setenta e cinco por cento) da carga horária do
componente curricular que o(a) estudante deveria
cumprir no curso de graduação da UFR.
Art. 492. O aproveitamento de estudos de
atividades complementares, já validadas pelo curso
de origem, será efetuado de acordo com o
regulamento estabelecido no Projeto Pedagógico
do Curso (PPC).
Parágrafo único. Atividades complementares
realizadas e não validadas no curso de origem não
serão objeto da análise.
Art. 493. O aproveitamento de estudos de
componentes curriculares isolados, cursados em
outra IES, será apreciado pelo Colegiado de Curso.
§1º É necessário que o componente curricular

tenha sido cursado integralmente, com frequência
e aprovação devidamente documentadas pela
instituição de origem e o seu aproveitamento
dependerá de apresentação comprobatória,
acrescida do Plano de Ensino cursado, expedidos
pela IES de origem.
§2º Para fins de aproveitamento de estudos, o
máximo de créditos cursados em forma de
componentes curriculares isolados limita-se a 16
(dezesseis) créditos.
Art. 494. Não há possibilidade de aproveitamento
de estudos para Trabalho de Conclusão de Curso,
salvo quando houver convênio ou outro
instrumento entre as instituições.
Art. 495. O componente curricular não aproveitado
poderá ser considerado como componente
curricular optativo, a critério do Colegiado de Curso.
Art. 496. No processo de aproveitamento de
estudos, a dispensa de um componente curricular
poderá ser feita considerando um único
componente curricular já cumprido ou um conjunto
deles. Similarmente, um único componente
curricular já cursado na IES de origem poderá
dispensar um conjunto de componentes

curriculares na UFR, desde que atendido o que
determinantes deste Regimento.
Art. 497. Para a elaboração do parecer
circunstanciado, o membro do Colegiado deverá se
ater às seguintes informações:
I - O nome do(a) estudante;
II - O nome do curso na UFR;
III - O nome do curso de origem;
IV - O nome da IES de origem;
V - Para cada componente curricular aproveitado,
deverá ser informado seu nome, carga horária e
nota conforme o registro no Histórico Escolar da IES
de origem, seguidos da sua equivalência com a
denominação, carga horária e nota do componente
curricular do curso da UFR para o qual se realizou o
aproveitamento;
VI - Quando for o caso, para cada componente
curricular aproveitado, deverá ser informado seu
nome, carga horária e nota conforme o registro no
Histórico Escolar da IES de origem, seguidos da sua
equivalência com as denominações, cargas horárias
e notas do conjunto de componentes curriculares

do curso da UFR para os quais se realizou o
aproveitamento;
VII - Quando for o caso, para cada conjunto de
componentes curriculares aproveitado, deverá ser
informado seus nomes, cargas horárias e notas
conforme o registro no Histórico Escolar da IES de
origem, seguidos da sua equivalência com a
denominação, carga horária e nota (a qual será
obtida pela média aritmética simples do conjunto)
do componente curricular do curso da UFR para o
qual se realizou o aproveitamento;
Art. 498. Para a análise da correspondência de valor
formativo análogo
entre os componentes
curriculares cursados e os componentes
curriculares passíveis de dispensa, o Relator
designado pelo colegiado de curso, se considerar
necessário, poderá realizar consulta a docente(s)
que ministram ou tenham ministrado os
componentes curriculares em análise.
Art. 499. Após a aprovação e homologação do
colegiado de curso, o coordenador de curso
encaminhará o processo à Coordenadoria de
Registro e Controle Acadêmico, solicitando o
registro dos componentes curriculares, bem como

suas notas, no histórico escolar do(a) estudante.
Art. 500. Para efeito de registro da vida acadêmica
e controle da integralização curricular, quando se
tratar de aproveitamento de estudos de
componente curricular concluído em outra IES,
será registrada, após cada componente dispensado,
a sigla “AE” para a expressão “aproveitamento de
estudos”.
Da Elaboração do Plano de Estudo
Art. 501. Entende-se por plano de estudo o
documento no qual se estabelecem as várias etapas
para atingir os seguintes objetivos:
I - complementar carga horária de componente
curricular que teve aproveitamento parcial de
estudo aprovado pelo colegiado de curso;
II - orientar o fluxo de estudos e matrículas para
conclusão do curso, após atingido o tempo mínimo
de integralização.
Art. 502. O plano de estudo de complementação de
carga horária deverá ser programado e executado
pelo(a) docente responsável pela disciplina e
homologado pelo colegiado de curso. Ele será

executado no mesmo semestre de sua solicitação.
§1º O plano de estudo será realizado sob a forma
de plantões pedagógicos dos(as) docentes e roteiro
com definição dos conteúdos e orientações para
realização de seus estudos autônomos.
§2º As avaliações devem estar previstas nos planos
de estudo, conforme definições deste regimento.
Art. 503. O plano de estudos de orientação de fluxo
curricular será disponibilizado ao(à) estudante com
vínculo acadêmico regular que atingiu o tempo
mínimo de integralização curricular, sem haver
concluído o curso, por ocasião da renovação de
matrícula, conforme consta neste regimento.

TÍTULO V
DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E
PERMANÊNCIA DOS(AS) ESTUDANTES DE
GRADUAÇÃO

Seção I - Das Pessoas com Deficiência e
Necessidades Especiais
Art. 504. Caberá à universidade prover as unidades
acadêmicas de recursos técnicos, orçamentários e
financeiros que garantam condições favoráveis
indispensáveis à realização das ações assistivas e
inclusivas.
Art. 505. Por inclusão, compreende-se a
responsabilidade concernente ao atendimento de
discentes com deficiência ou necessidades
especiais, como:
I - recursos didático-pedagógicos;
II - acesso às dependências de todos os espaços
universitários;
III - pessoal docente e técnico capacitado.

Art. 506. Os colegiados de curso deverão promover
iniciativas que garantam direitos e contemplem o
princípio da inclusão social nas propostas
curriculares, fomentando ações voltadas para a
Educação Inclusiva.
Art. 507. As coordenações dos cursos de graduação
auxiliarão a PROEG e o Núcleo de Acessibilidade e
Inclusão – NAI na identificação dos casos de
estudantes com demandas de acessibilidade e
inclusão, tanto dos que ingressaram por políticas
afirmativas quanto dos(as) ingressantes por ampla
concorrência, e de pessoas que possam ter
desenvolvido alguma deficiência ao longo da
graduação.
Art. 508. A PROEG deverá manter uma lista
atualizada de discentes com deficiência ou com
necessidades especiais, que será enviada para os
cursos para devida ciência e providências.
Art. 509. Ao fim de cada período letivo, os cursos
encaminharão à Gerência de Inclusão e Diversidade
– GID relatórios acadêmicos concernentes ao
acompanhamento do rendimento acadêmico
dos(as) discentes com deficiência matriculados(as)
no curso, tais como notas, faltas, índice de

aprovação/reprovação, bem como relatos das
barreiras
encontradas
e
estratégias
de
acessibilidade e inclusão realizadas.
Art. 510. Os(As) discentes com deficiência poderão
ter dilatação do prazo de integralização, mediante
prévia solicitação, com a possibilidade de
reprogramação das disciplinas por período letivo.
Art. 511. A UFR promoverá condições equânimes de
acesso, permanência, oferta de serviços e recursos
de acessibilidade que minimizem as barreiras
arquitetônicas e atitudinais e promovam a inclusão
plena, garantindo:
I - atendimento preferencial às pessoas com
deficiência nas dependências físicas e na
administração central, bem como em todos os
serviços oferecidos;
II - atendimento educacional especializado no
ensino superior e a disponibilização de
equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva,
assim como os demais serviços e adaptações
razoáveis, para atender às características dos(as)
discentes com deficiência e garantir o seu pleno
acesso ao currículo em condições de igualdade;

III - condições para a produção de conteúdos,
planejando e criando recursos didáticos que melhor
atendam a modalidade do input/output de
informação da pessoa;
IV - estrutura e recursos meios para a produção de
materiais em língua de sinais, braile,
audiodescrição, com ajustes de autocontraste e de
saturação, ou seja, na modalidade de input/output
de informação que melhor atenda a necessidade da
pessoa;
V - fomento à aquisição e produção de hardwares,
softwares e aplicativos para tecnologias móveis e
assistivas, que atendam as demandas de escrita
alternativa; modos, meios e formatos de
comunicação
aumentativa
e
alternativa;
habilidades de orientação e mobilidade;
VI - que as unidades acadêmicas, coordenadores de
curso e professores, estabeleçam diálogo com o NAI
e que possam ser capacitados e auxiliar nas
demandas por orientação técnico-científica deste
núcleo, garantindo assim que as atividades do NAI
estejam em consonância com as áreas e linhas de
pesquisas dos pesquisadores da nossa IES;

VII – a formação acadêmica de pessoas cegas,
surdas, cegas e surdas, assegurado o suporte de
docente de apoio para o uso Língua Brasileira de
Sinais e meios de comunicação mais adequados ao
indivíduo que favoreçam o seu desenvolvimento
cognitivo;
VIII - adoção de critérios e modalidades de avaliação
que considerem as singularidades dos casos, os
aspectos
biopsicossociais,
as
barreiras
arquitetônicas e atitudinais concernentes às
vivências acadêmicas e socioambientais das
pessoas com deficiência, com vistas à garantia da
acessibilidade e de direitos constitucionais;
IX
- flexibilização e multimodalização das
possibilidades de construção e formas do TCC, as
quais deverão ser discutidas e acordadas entre
discente, coordenação pedagógica e orientador(a)
de TCC;
X - experiências de estágio, aulas práticas, visitas
técnicas e aulas de campo com devidas garantias de
acessibilidade, bem como flexibilização da carga
horária caso seja necessário, desde que a situação
seja devidamente dialogada e acordada entre
discente, coordenação pedagógica e docente(s)

responsável(is)
curricular(es).

pelo(s)

componente(s)

Seção II - Das Questões de Equidade de Gênero
Art. 512. A UFR promoverá a garantia dos direitos
de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais,
queers, intersexuais e agêneros - LGBTQia+ e todos
aqueles que tenham sua identidade de gênero não
reconhecida, subalternizada ou vulnerabilizada,
dando-lhes condições de acesso e permanência no
espaço educacional da universidade.
Seção III - Do Regime Especial Domiciliar
Art. 513. O regime especial domiciliar é a garantia
do direito de acesso aos conteúdos e às atividades
dos componentes curriculares nos quais está
matriculado(a) diante da necessidade de ausência
às aulas superior a 15 dias letivos em alguns casos,
saber:
I - à estudante em licença maternidade;
II - ao/à estudante com impedimento ou limitação
em sua condição física para frequentar as aulas,
acometidos(as) por afecções congênitas ou
adquiridas, traumatismo ou outra condição

mórbida, determinados distúrbios agudos ou
agonizados;
III- para atender à convocação do Serviço Militar;
IV- por motivo de convocação pelo Poder Judiciário;
V- para representar a universidade em competição
acadêmica e/ou práticas esportivas, reconhecidas
pela Coordenadoria de Artes, Cultura, Esporte e
Lazer, com pedido protocolado com antecedência,
via SEI, encaminhado à coordenação do curso de
graduação para análise a aprovação;
VI - por guarda religiosa.
Art. 514. O/A estudante deverá requerer o regime
especial domiciliar ao colegiado de curso,
atendendo aos seguintes procedimentos:
I - apresentar atestado médico, no prazo máximo
de até 10 dias letivos, contados da data de emissão
deste e/ou outro documento comprobatório, onde
deve constar a data de início e fim do mesmo, para
aqueles que se enquadram no disposto do incisos I
e II do art. 513;
II - apresentar documento que comprove a
convocação e/ou aprovação para participação no

evento, para aqueles que se enquadram no
disposto no art. 513, inciso V.
Art. 515. O(A) estudante terá direito à licença por
motivo de guarda religiosa, mediante requerimento
no qual conste a autodeclaração como membro
praticante da religião e indicação, dos dias de
guarda nos quais seja vedado assistir às aulas ou
realizar atividades avaliativas.
§1º A licença por motivo religioso não se aplica a
atividades e eventos religiosos de natureza isolada
ou esporádica, realizados em dias não
caracterizados como de guarda no âmbito da
respectiva religião.
§2º A PROEG poderá, a qualquer tempo, solicitar
esclarecimentos bem como efetuar verificações e
diligências, a fim de comprovar a veracidade das
informações prestadas pelo(a) estudante.
Art. 516. É considerado regime especial domiciliar o
período em que o(a) estudante realiza atividades
didáticas orientadas e com supervisão docente, em
substituição a sua ausência às aulas e atividades
didáticas presenciais.
§1º O regime especial domiciliar não será

concedido para os estágios e componentes
curriculares práticos. Nesses casos, fica assegurado
o cancelamento da matrícula.
§2º As atividades em regime especial domiciliar
serão realizadas em plano de estudo acordado
entre o(a) docente responsável pelo componente
curricular e o(a) estudante, devendo ser
estabelecidos os prazos e as avaliações.
§3º O não cumprimento das atividades acordadas
no plano de estudo implica a reprovação por falta
do componente curricular.
§4º O período de regime especial ficará registrado
no sistema de gerenciamento acadêmico, como
ocorrência estudantil, para fins de controle de
frequência.
Art. 517. Em caso de deferimento do regime
especial domiciliar, é de responsabilidade do/da
estudante procurar o(a) docente responsável
pelo(s) componente(s) curricular(es), diretamente
ou por meio de representante, para realizar as
atividades propostas durante o período do
afastamento.
Art. 518. Caberá à coordenação de curso comunicar

aos(às) docentes dos componentes curriculares,
nos quais o(a) estudante está matriculado(a), a
aprovação do regime especial domiciliar para a
elaboração do plano de estudos na ausência das
atividades didáticas.

TÍTULO VI – DA BIBLIOTECA
Capítulo I – Da Biblioteca Central da UFR
Art. 519. A biblioteca central da UFR é um órgão de
apoio acadêmico vinculado à PROEG com a
finalidade de ofertar acesso informacional aos
programas de ensino, pesquisa, extensão e
inovação da UFR.
Art. 520. A biblioteca central da UFR oferece à
comunidade acadêmica serviços informacionais tais
como:
I - consulta local ao acervo;
II - empréstimo domiciliar de material bibliográfico;
III - renovação e reserva de material bibliográfico;
IV - acesso à bibliotecas virtuais;
V - laboratório de informática;
VI - visita orientada e capacitação de usuários.
Art. 521. A Coordenadoria de Biblioteca é
responsável por planejar, coordenar e avaliar os
serviços informacionais e será exercida por

bibliotecário-documentalista.
Art. 522. São competências da biblioteca:
I - planejar, adquirir, organizar, preservar e dar
acesso às coleções bibliográficas impressas e
virtuais pertinentes aos cursos de graduação e pósgraduação da UFR;
II - registrar e disseminar o conhecimento
produzido na UFR através de sua disponibilização
em repositórios e sistemas de gerenciamento de
acervos;
III - realizar a catalogação na fonte de publicações
oficiais da UFR;
IV - ofertar capacitação de usuários quanto ao
acesso e uso de fontes de informação e
normalização de trabalhos acadêmicos;
V - disponibilizar aos usuários condições adequadas
para o uso dos espaços e equipamentos da
Biblioteca, respeitadas as eventuais restrições
institucionais;
VI - Receber e orientar discentes e docentes da UFR
bem como da comunidade externa (mediante

agendamento prévio) quanto ao uso dos serviços e
recursos informacionais disponíveis.
Art. 523. A biblioteca central da UFR é aberta ao
público em geral para consulta local do acervo
bibliográfico e uso dos espaços e equipamentos
destinados à leitura, estudo e pesquisa, respeitando
as normas deste regimento.
§1º O horário de atendimento ao público durante
os dias letivos é das 7h às 22h, de segunda a sextafeira e aos sábados das 7h às 13h, exceto em
feriados e outras datas em que o expediente for
suspenso de acordo com o calendário acadêmico ou
situações expressas pela reitoria.
§2º Nos períodos não letivos, de acordo com o
calendário acadêmico, o atendimento é de segunda
a sexta-feira, das 7h às 20h e aos sábados, das 7h às
13h.
§3º Nos recessos e férias docentes, de acordo com
o calendário acadêmico, o atendimento é das 7h às
19h, de segunda a sexta-feira.
§4º O serviço de empréstimo se encerra 15 minutos
antes do fechamento da biblioteca.

§5º O empréstimo domiciliar de materiais é
realizado conforme cadastro do(a) usuário(a).
Art. 524. O horário de atendimento está
condicionado à disponibilidade de servidores(as)
lotados(as) na unidade.
Parágrafo único. Quaisquer alterações de horário
serão divulgadas previamente no site da UFR, na
página da biblioteca e nas redes sociais
institucionais.
Art. 525. Para a segurança e conservação do acervo
bibliográfico, no espaço da biblioteca, não é
permitido:
I - entrar portando alimentos ou bebidas, bem
como consumi-los no interior da biblioteca, com
exceção de água transportada em recipientes com
tampa;
II - entrar com bolsas, mochilas, sacolas, cases e
similares;
III - fumar;
IV - falar ao telefone celular e aparelhos similares;
V - colocar os pés sobre as cadeiras e mesas;

VI - entrar portando animais (exceto cães-guia);
VII - entrar sem camisa ou em trajes que atentem
contra o pudor;
VIII - anexar, fixar, pregar ou deixar cartazes ou
folhetos sem autorização da coordenadoria de
biblioteca;
IX - riscar ou desenhar no material bibliográfico,
mobiliário, paredes e objetos da instituição;
X - sair do recinto da biblioteca portando materiais
bibliográficos não emprestados ou portando
equipamentos da instituição.
Art. 526. São responsabilidades dos(as) usuários(as)
da biblioteca:
I - manter atualizado o cadastro de seus dados
pessoais, curso, endereço, telefone e e-mail;
II - ser inteiramente responsável por qualquer item
emprestado em seu nome, respondendo por
perdas, danos e extravios;
III- respeitar os prazos de devolução dos materiais
emprestados;

IV - atender aos pedidos de comparecimento à
Biblioteca quando solicitado;
V - zelar pela integridade e conservação do acervo,
equipamentos e instalações da biblioteca;
VI- guardar suas bolsas, mochilas, sacolas, pacotes,
pastas fechadas, cases e similares no guardavolumes durante sua permanência no espaço da
biblioteca;
VII - respeitar o horário de funcionamento da
biblioteca;
VIII - colaborar para um ambiente propício ao
estudo coletivo e individual de todos os(as)
usuários(as) da biblioteca, respeitando o silêncio
apropriado aos locais de estudo;
IX- respeitar os(as) servidores(as) técnicoadministrativos(as), estagiários(as) e demais
usuários(as);
X - respeitar as normas deste regimento.
Art. 527. Os guarda-volumes são de uso exclusivo
dos usuários enquanto permanecerem na
biblioteca para guardar bolsas, mochilas, sacolas,
pacotes, pastas fechadas, cases e similares.

Parágrafo único. É proibido sair da biblioteca
deixando os pertences no guarda-volume.
Art. 528. O empréstimo do guarda-volume é
concedido pelo prazo de seis horas corridas.
Parágrafo único. O visitante deve informar o nome
completo e o número de telefone para realizar o
empréstimo do guarda-volume.
Art. 529. O(A) usuário(a) que desejar permanecer
na biblioteca por mais de 6 horas deve se reportar
ao Setor de Atendimento ao Usuário para renovar o
empréstimo do guarda-volume.
Parágrafo único. Não havendo renovação, o(a)
usuário(a) ficará suspenso(a) do serviço de
empréstimo domiciliar de material bibliográfico.
Art. 530. A suspensão de que trata o artigo 531
equivale à multiplicação de cada hora de atraso por
2 dias de suspensão (Exemplo: atraso de 2 horas =
4 dias suspensos).
Art. 531. O extravio da chave do guarda-volume
implica reposição de cadeado ou cópia da chave
(conforme modelo de cadeado). Neste caso, o(a)
usuário(a) deve informar o ocorrido a um servidor

técnico-administrativo,
que
procedimento de reposição.

indicará

o

Art. 532. A não reposição de chave ou de cadeado
implica a
suspensão do(a) usuário(a) do
empréstimo de livros e de guarda-volumes, além de
impossibilitar a emissão de atestado de nada consta
da biblioteca para fins de colação de grau, diploma
e/ou outros documentos acadêmicos.
Art. 533. A biblioteca não se responsabiliza por
quaisquer objetos deixados nos guarda-volumes,
bem como equipamentos eletrônicos e
documentos pessoais esquecidos ou furtados em
suas dependências.
Parágrafo único. Todos os pertences esquecidos ou
deixados nos guarda-volumes ou em outros
espaços comuns serão removidos e guardados pelo
prazo de 30 (trinta) dias e, após esse prazo, serão
descartados.
Art. 534. Os computadores do Laboratório de
Informática são destinados prioritariamente para a
realização de trabalhos acadêmicos, acesso ao
Portal de Periódicos CAPES, bases de dados
científicas, bibliotecas virtuais e outros recursos de
pesquisa.

Art. 535. A utilização do laboratório é de uso
exclusivo da comunidade universitária, com
exceção de 2 (dois) computadores destinados à
comunidade externa para fins de pesquisa e estudo.
Art. 536. Compete
laboratório:

aos(às) usuários(as) do

I - manter a ordem e o silêncio necessários para o
desenvolvimento das atividades acadêmicas;
II - informar à Coordenadoria da Biblioteca acerca
de mau funcionamento de equipamento ou
software, quando detectado;
III - gravar seus trabalhos em mídias próprias.
Parágrafo único. A biblioteca não se
responsabilizará pela integridade dos arquivos
deixados nos equipamentos de uso coletivo.
Art. 537. É proibida a alteração de qualquer tipo de
configuração dos equipamentos no laboratório, tais
como: cabo de rede, cabo de vídeo, mudança do
local dos computadores, instalação e remoção de
softwares etc., bem como instalar e/ou executar
jogos nos computadores do laboratório, acessar
sites que contenham conteúdo pornográfico, redes

sociais, aplicativos de mensagens instantâneas e
utilizar programas que venham a prejudicar o
funcionamento dos computadores e redes.
Art. 538. A violação de algum dos itens acima
poderá resultar em suspensão de uso do
laboratório e/ou pena disciplinar prevista no
regimento discente, observadas as normas
pertinentes.
Art. 539. O acervo da Biblioteca Central da UFR é de
acesso aberto ao público para consulta e pesquisa
local.
Art. 540. Os materiais bibliográficos constantes do
acervo disponíveis para empréstimo poderão ser
emprestados aos(às) usuários(as) que possuem
vínculo institucional de acordo com o cadastro de
usuário interno.
Art. 541. O(A) usuário(a) poderá pesquisar o
material bibliográfico em catálogo on-line
disponível nos terminais de consulta ou por meio de
navegação em qualquer dispositivo com internet.
Art. 542. São considerados usuários(as) internos(as)
da biblioteca para fins de empréstimo domiciliar:

I - estudantes regularmente matriculados(as) nos
cursos de graduação e pós-graduação da UFR
(presenciais, a distância e intercâmbio);
II - servidores(as)
ativos(as);

técnico-administrativos(as)

III - docentes efetivos ativos(as);
IV - docentes substitutos.
Art. 543. O cadastro na biblioteca está integrado
com os dados do sistema acadêmico e quando o
usuário realiza seu vínculo com a UFR, ele é
automaticamente pré-cadastrado no Sistema
Pergamum ou equivalente.
Art. 544. Para ativar o cadastro, é preciso
apresentar-se na biblioteca com um documento
com foto e o número de matrícula na instituição
(RGA ou SIAPE) para que sejam validados no
Sistema Pergamum ou equivalente.
Parágrafo único. Os(As) usuários(as) citados(as) no
inciso IV do artigo 544, terão como responsável pelo
seu cadastro a direção adjunta da unidade, a fim de
evitar perdas ou danos ao acervo após o término do
vínculo provisório com a UFR.

Art. 545. Discentes especiais de graduação e de pósgraduação não poderão ser cadastrados(as) na
biblioteca.
Art. 546. Todos os(as) usuários(as) devem possuir
apenas um cadastro ativo. Usuários(as) que têm
dois ou mais vínculos efetivos com a UFR
permanecerão com apenas uma categoria de
usuário(a), aquela que tiver maior quantidade de
itens no empréstimo normal.
Art. 547. Para renovar o cadastro, as categorias de
usuário(a) discente e docente substituto(a) deverão
atualizar os dados cadastrais no Setor de
Atendimento ao Usuário e apresentar a seguinte
documentação:
I - planilha de horário, se discente de graduação;
II - declaração emitida pelo Coordenador(a) do
Programa de Pós-Graduação ou Orientador(a),
contendo a data de conclusão do curso, se discente
de pós-graduação;
III - contrato com data de vigência, se docente
substituto.

Parágrafo único. A validade do cadastro considera a
data provável de término do vínculo na instituição.
Art. 548. O empréstimo domiciliar de materiais
bibliográficos destina-se exclusivamente aos(às)
usuários(as) com vínculo institucional nas seguintes
modalidades de empréstimo:
I - empréstimo normal: empréstimo dos livros
técnico-científicos e trabalhos acadêmicos
impressos;
II - empréstimo especial: exemplares identificados
no sistema como “Coleção de Reserva” e
identificado na estante com tarja vermelha afixada
na lombada do livro;
Parágrafo único. O(A) usuário(a) receberá o
comprovante de empréstimo via e-mail.
Art. 549. O prazo e a quantidade de exemplares
permitidos para o empréstimo normal variam
conforme a categoria do usuário:
I - docentes: cinco exemplares por 20 dias úteis;
II - discentes de pós-graduação: cinco exemplares
por 20 dias úteis;

III - discentes de graduação: três exemplares por 15
dias úteis;
IV - servidores(as) técnico-administrativos(as): 03
(três) exemplares por 15 dias úteis.
Parágrafo único. Não é permitido o empréstimo de
dois exemplares da mesma obra, exceto para obras
em volumes.
Art. 550. No empréstimo especial, é permitida a
quantidade de três exemplares da Coleção de
Reserva com prazo de devolução até 30 minutos
antes do horário de encerramento da biblioteca,
para todas as categorias de usuário.
Art. 551. O serviço de empréstimo domiciliar se
encerra 15 (quinze) minutos antes do fechamento
da biblioteca.
Art. 552. A renovação de exemplares emprestados
poderá ser realizada somente se:
I - a data de devolução não estiver vencida;
II - não houver pendência na biblioteca;
III - não existir reserva realizada por outro(a)
usuário(a).

Art. 553. O prazo da renovação é pelo mesmo
período do empréstimo, conforme a categoria do(a)
usuário(a).
Parágrafo único. O(A) usuário(a) receberá o
comprovante de renovação via e-mail.
Art. 554. A renovação é permitida por até duas
vezes consecutivas, desde que não haja reserva ou
que a data de devolução não esteja vencida.
Art. 555. Após as duas renovações, o material
deverá ser devolvido na data estipulada.
Art. 556.
A renovação pode ser feita
presencialmente no Setor de Atendimento ao
Usuário (somente com o material em mãos) e no
catálogo on-line no portal da biblioteca da UFR.
Art. 557. A reserva é a encomenda de um material
que está emprestado quando todos os exemplares
de um acervo (título e edição) estiverem
emprestados.
§1º A reserva pode ser realizada pelo(a) próprio(a)
usuário(a) no catálogo on-line no portal da
biblioteca da UFR ou pessoalmente no Setor de
Atendimento ao Usuário.

§2º Só é possível reservar obras que estejam
emprestadas por outros(as) usuários(as) ou em
situação de livro desaparecido.
§3º O(A) usuário(a) poderá solicitar a reserva de até
três materiais bibliográficos.
§4º A liberação da reserva obedece rigorosamente
à ordem cronológica das solicitações.
§5º O acompanhamento da situação do material
bibliográfico reservado é de responsabilidade do(a)
usuário(a).
§6º A biblioteca informará o(a) usuário(a) por email da liberação da reserva.
§7º Após a liberação da reserva, o material
bibliográfico fica disponível para o(a) usuário(a)
realizar o empréstimo pelo prazo de 24 horas, a
partir da data e hora da liberação, observando o
horário de atendimento da biblioteca.
§8º Após o período mencionado no parágrafo
anterior, caso o(a) usuário(a) não realize o
empréstimo,
o
exemplar
será
liberado
automaticamente para o(a) usuário(a) seguinte da
fila de reserva ou retornará para o acervo.

§9º Os exemplares que já se encontrarem em poder
do(a) usuário(a) não podem ser reservados por
ele(a).
Art. 558. A devolução do material bibliográfico
deverá ser realizada dentro do prazo previsto, que
pode ser consultado pelo(a) usuário(a) no catálogo
on-line da biblioteca da UFR.
Parágrafo único. O(A) usuário(a) receberá o
comprovante de devolução via e-mail.
Art. 559. O usuário que não devolver o material no
prazo estipulado será suspenso do serviço
de empréstimo de material bibliográfico.
Art. 560. O não recebimento de mensagens
automáticas alertando sobre o vencimento do
prazo ou cobranças por parte da biblioteca não
isentam o usuário do compromisso da devolução na
data estipulada e não constitui motivo para que a
suspensão não seja aplicada.
Art. 561. Aplicam-se dois dias de suspensão ao
serviço de empréstimo para cada dia de atraso
na devolução do material, por item atrasado
(exemplo: atraso de 2 (dois) dias = 4 (quatro) dias
suspensos).

Art. 562. A suspensão para atraso de empréstimo
especial é de 7 (sete) dias para cada dia de atraso
(exemplo: atraso de 3 (três) = 21 (vinte e um) dias
suspensos).
Art. 563. A pena de suspensão impede o usuário de
realizar novo empréstimo de material bibliográfico.
Art. 564. Em caso de perda, extravio ou qualquer
dano físico constatado no material bibliográfico
emprestado, o(a) usuário(a) deverá fazer a sua
reposição, substituindo por outro exemplar do
mesmo título, autor e edição igual ou superior.
Parágrafo único. O acervo bibliográfico é um bem
público destinado a atender a demanda
informacional da comunidade universitária e
externa.
Art. 565. Nos casos de obras esgotadas ou exemplar
único de monografias, teses e dissertações, a
biblioteca indicará outro material para substituir o
que foi perdido ou danificado.
Art. 566. A reposição é obrigatória mesmo que o
usuário tenha sido roubado ou furtado ou que
a perda ou dano ao material seja resultado de
acidente.

Parágrafo único. O empréstimo de material
bibliográfico
caracteriza-se
“comodato”,
sujeitando-se o(a) comodatário(a) (usuário/a) a
restituição do bem em caso de extravio,
independentemente de caso fortuito ou força
maior.
Art. 567. A Coordenadoria da Biblioteca promove
periodicamente o monitoramento do sistema para
detectar possíveis usuários(as) inadimplentes e
notificá-los. Após a notificação, respeitando-se o
direito de ampla defesa e permanecendo o débito,
o(a) usuário(a) poderá ter seu Cadastro de Pessoa
Física (CPF) incluído no Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal
(Cadin), sendo isso instruído em processo.
Art. 568. Enquanto não se providenciar a reposição
do material extraviado ou danificado, o(a)
usuário(a) ficará impossibilitado de realizar novo
empréstimo, receber documentos acadêmicos e
também a outorga de grau.
Art. 569. O atestado de nada consta é um
documento emitido pela biblioteca informando que
o(a) usuário(a) não tem pendência de material

bibliográfico para fins de tramitação dos processos
acadêmicos ou administrativos de:
I - colação de grau;
II - transferência, desistência e trancamento de
curso;
III - vacância, remoção, redistribuição, exoneração,
demissão, aposentadoria.
Art. 570. O atestado de nada consta é solicitado à
biblioteca pelas unidades acadêmicas e/ou
administrativas no sistema acadêmico.
Parágrafo único. Usuários(as) com materiais
pendentes não recebem o atestado de nada consta.
Art. 571. O acervo bibliográfico impresso é formado
por livros técnico-científicos, coleção de trabalhos
acadêmicos, Coleção de Referência, Coleção Mato
Grosso e Coleção de livros em Braille de acesso
aberto ao público para consulta e pesquisa local.
Art. 572. O(A) usuário(a) poderá pesquisar o
material bibliográfico desejado no catálogo on-line
da biblioteca da UFR disponível nos terminais de
consulta da biblioteca ou em qualquer dispositivo
com internet.

Art. 573. O(A) usuário(a) que tiver dificuldade em
encontrar o exemplar nas estantes pode solicitar o
auxílio
de
um(a)
servidor(a)
técnicoadministrativo(a) ou estagiário(a) da biblioteca.
Art. 574. Os materiais bibliográficos retirados das
estantes devem ser deixados sobre as mesas ou
cabines.
Art. 575. O acervo de produção científica busca
reunir, coletar, armazenar e preservar o
conhecimento e a produção científica da
comunidade universitária da UFR, sendo que
trabalhos acadêmicos serão disponibilizados
exclusivamente em meio digital.
Art. 576. A disponibilização dos trabalhos
acadêmicos de graduação está condicionada ao
envio do “Termo de Autorização para
Publicação/Divulgação de TCC” devidamente
preenchido e assinado pelo(a) discente e seu(sua)
orientador(a).
Parágrafo único. O envio dos trabalhos para serem
disponibilizados devem seguir as orientações
contidas na página da biblioteca.
Art. 577. A Biblioteca Central da UFR disponibiliza a

seus usuários(as) o acesso ao Portal de Periódicos
CAPES para consulta de periódicos diversos.
Art. 578. A seleção, o desenvolvimento e a
manutenção da coleção são de responsabilidade
consensual das direções de ensino, dos(as)
coordenadores(as) dos cursos e bibliotecários(as) e
deverão prover de informações referenciais e
bibliográficas específicas, necessárias ao ensino e à
pesquisa.
Art. 579. Quanto às obras que compõem as
bibliografias básicas e complementares dos cursos
de graduação superiores da instituição, devem ser
seguidas as orientações e critérios do MEC.
Parágrafo único. As bibliografias constantes nos
PPC e nos planos de ensino devem constar no
acervo físico ou virtual, sendo que a quantidade de
exemplares físicos será definida de acordo com o
instrumento de avaliação dos cursos INEP/MEC
vigente.
Art. 580. Quando da formação do acervo físico e/ou
virtual, o material informacional deve ser
rigorosamente selecionado, observando os critérios
da “Política de Desenvolvimento de Coleções da
Biblioteca da UFR”, que terá resolução específica.

Art. 581. O serviço de empréstimo domiciliar ficará
suspenso em caso de falta de energia e/ou
manutenção do servidor da instituição.
Parágrafo único. O serviço de devolução será
mantido de forma manual.
Art. 582. A biblioteca não se responsabiliza pela não
realização da operação de renovação on-line ou
reserva de material bibliográfico em decorrência de
falhas de conexão no dispositivo do(a) usuário(a).
Art. 583. Ao final de cada semestre letivo, a
biblioteca notificará oficialmente o(a) usuário(a)
inadimplente, por e-mail, para que efetue a
devolução do material bibliográfico pendente.

TÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS
Art. 584. Os(As) estudantes dos cursos de
graduação da UFR estarão subordinados(as) às
exigências e determinações deste regimento e do
Regimento Geral.
Art. 585. Casos omissos neste regimento,
referentes à biblioteca, serão resolvidos pela
Coordenadoria de Biblioteca.
Art. 586. Os casos omissos serão encaminhados
para consulta e parecer da PROEG e deliberados
pelos órgãos colegiados, respeitando-se a ordem e
hierarquia das instâncias:
I - colegiado de curso;
II - congregação do instituto ou da faculdade;
III - Consepe.
Art. 587. Este regimento revoga as seguintes
resoluções:
I - Resolução Consuni nº 19, de 03 de novembro de
2020;

II - Resolução Consepe/UFR nº 3, de 10 de agosto de
2021;
III - os artigos 35 a 48 da Resolução Consuni nº 31,
de 07 de maio de 2021.
IV - os artigos 26 a 34 da Resolução Consuni nº 39,
de 04 de março de 2021.
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Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto
na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o
Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá
outras providências.
Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de
2018 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
do Curso de Graduação em Direito e dá outras
providências.
Resolução CNE/CP nº 1, de 19 de janeiro de 2018 Define o uso do nome social de travestis e
transexuais nos registros escolares.
Resolução CNE/CP nº 2, de 11 de setembro de 2018
- Institui diretrizes da educação para o voluntariado
na Educação Básica e Superior.
Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019 Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
de Graduação em Engenharia.

Resolução CNE/CP nº 1, de 2 de julho de 2019 Altera o Art. 22 da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de
julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação inicial em nível superior
(cursos de licenciatura, cursos de formação
pedagógica para graduados e cursos de segunda
licenciatura) e para a formação continuada.
Portaria MEC nº 2.117/2019. Dispõe sobre a oferta
de carga horária na modalidade de Ensino a
Distância - EaD em cursos de graduação presenciais
ofertados por Instituições de Educação Superior IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino.
Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019
- Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial de Professores para a Educação
Básica e institui a Base Nacional Comum para a
Formação Inicial de Professores da Educação Básica
(BNC-Formação).
Resolução CNE/CES nº 1, de 29 de dezembro de
2020 - Dispõe sobre prazo de implantação das
novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)
durante a calamidade pública provocada pela
pandemia da COVID-19.

Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 2020
- Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a
implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040,
de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas
educacionais excepcionais a serem adotadas pelos
sistemas de ensino, instituições e redes escolares,
públicas, privadas, comunitárias e confessionais,
durante o estado de calamidade reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
Resolução CNE/CES nº 2, de 19 de abril de 2021 Altera o art. 5º da Resolução CNE/CES nº 5/2018,
que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Graduação em Direito.

