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programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;
XV - Ementa: é uma síntese do conteúdo programático de uma disciplina;

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;
XV - Ementa: é uma síntese do conteúdo programático de uma disciplina;
XVI - Exclusão por Jubilação: perda de vínculo com a UFMS por exceder o 

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;
XV - Ementa: é uma síntese do conteúdo programático de uma disciplina;
XVI - Exclusão por Jubilação: perda de vínculo com a UFMS por exceder o 
tempo limite para integralização do curso;

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;
XV - Ementa: é uma síntese do conteúdo programático de uma disciplina;
XVI - Exclusão por Jubilação: perda de vínculo com a UFMS por exceder o 
tempo limite para integralização do curso;
XVII - Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso, 

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;
XV - Ementa: é uma síntese do conteúdo programático de uma disciplina;
XVI - Exclusão por Jubilação: perda de vínculo com a UFMS por exceder o 
tempo limite para integralização do curso;
XVII - Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso, 
prevista no Projeto Pedagógico do Curso;

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;
XV - Ementa: é uma síntese do conteúdo programático de uma disciplina;
XVI - Exclusão por Jubilação: perda de vínculo com a UFMS por exceder o 
tempo limite para integralização do curso;
XVII - Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso, 
prevista no Projeto Pedagógico do Curso;
XVII - Licenciatura: modalidade de Curso de Graduação de formação docente 

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;
XV - Ementa: é uma síntese do conteúdo programático de uma disciplina;
XVI - Exclusão por Jubilação: perda de vínculo com a UFMS por exceder o 
tempo limite para integralização do curso;
XVII - Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso, 
prevista no Projeto Pedagógico do Curso;
XVII - Licenciatura: modalidade de Curso de Graduação de formação docente 
para o exercício do magistério;

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;
XV - Ementa: é uma síntese do conteúdo programático de uma disciplina;
XVI - Exclusão por Jubilação: perda de vínculo com a UFMS por exceder o 
tempo limite para integralização do curso;
XVII - Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso, 
prevista no Projeto Pedagógico do Curso;
XVII - Licenciatura: modalidade de Curso de Graduação de formação docente 
para o exercício do magistério;
XIX - Matrícula: ato de vínculo acadêmico inicial com a UFMS;

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;
XV - Ementa: é uma síntese do conteúdo programático de uma disciplina;
XVI - Exclusão por Jubilação: perda de vínculo com a UFMS por exceder o 
tempo limite para integralização do curso;
XVII - Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso, 
prevista no Projeto Pedagógico do Curso;
XVII - Licenciatura: modalidade de Curso de Graduação de formação docente 
para o exercício do magistério;
XIX - Matrícula: ato de vínculo acadêmico inicial com a UFMS;
XX - Matriz Curricular: conjunto de componentes curriculares distribuídos por 

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;
XV - Ementa: é uma síntese do conteúdo programático de uma disciplina;
XVI - Exclusão por Jubilação: perda de vínculo com a UFMS por exceder o 
tempo limite para integralização do curso;
XVII - Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso, 
prevista no Projeto Pedagógico do Curso;
XVII - Licenciatura: modalidade de Curso de Graduação de formação docente 
para o exercício do magistério;
XIX - Matrícula: ato de vínculo acadêmico inicial com a UFMS;
XX - Matriz Curricular: conjunto de componentes curriculares distribuídos por 
disciplinas e atividades com suas respectivas cargas horárias;

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;
XV - Ementa: é uma síntese do conteúdo programático de uma disciplina;
XVI - Exclusão por Jubilação: perda de vínculo com a UFMS por exceder o 
tempo limite para integralização do curso;
XVII - Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso, 
prevista no Projeto Pedagógico do Curso;
XVII - Licenciatura: modalidade de Curso de Graduação de formação docente 
para o exercício do magistério;
XIX - Matrícula: ato de vínculo acadêmico inicial com a UFMS;
XX - Matriz Curricular: conjunto de componentes curriculares distribuídos por 
disciplinas e atividades com suas respectivas cargas horárias;
XXI - Módulo: forma de oferta de disciplinas podendo ser realizado em 

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;
XV - Ementa: é uma síntese do conteúdo programático de uma disciplina;
XVI - Exclusão por Jubilação: perda de vínculo com a UFMS por exceder o 
tempo limite para integralização do curso;
XVII - Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso, 
prevista no Projeto Pedagógico do Curso;
XVII - Licenciatura: modalidade de Curso de Graduação de formação docente 
para o exercício do magistério;
XIX - Matrícula: ato de vínculo acadêmico inicial com a UFMS;
XX - Matriz Curricular: conjunto de componentes curriculares distribuídos por 
disciplinas e atividades com suas respectivas cargas horárias;
XXI - Módulo: forma de oferta de disciplinas podendo ser realizado em 
períodos concentrados durante o semestre letivo ou nos intervalos dos 

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;
XV - Ementa: é uma síntese do conteúdo programático de uma disciplina;
XVI - Exclusão por Jubilação: perda de vínculo com a UFMS por exceder o 
tempo limite para integralização do curso;
XVII - Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso, 
prevista no Projeto Pedagógico do Curso;
XVII - Licenciatura: modalidade de Curso de Graduação de formação docente 
para o exercício do magistério;
XIX - Matrícula: ato de vínculo acadêmico inicial com a UFMS;
XX - Matriz Curricular: conjunto de componentes curriculares distribuídos por 
disciplinas e atividades com suas respectivas cargas horárias;
XXI - Módulo: forma de oferta de disciplinas podendo ser realizado em 
períodos concentrados durante o semestre letivo ou nos intervalos dos 
semestres letivos;

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;
XV - Ementa: é uma síntese do conteúdo programático de uma disciplina;
XVI - Exclusão por Jubilação: perda de vínculo com a UFMS por exceder o 
tempo limite para integralização do curso;
XVII - Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso, 
prevista no Projeto Pedagógico do Curso;
XVII - Licenciatura: modalidade de Curso de Graduação de formação docente 
para o exercício do magistério;
XIX - Matrícula: ato de vínculo acadêmico inicial com a UFMS;
XX - Matriz Curricular: conjunto de componentes curriculares distribuídos por 
disciplinas e atividades com suas respectivas cargas horárias;
XXI - Módulo: forma de oferta de disciplinas podendo ser realizado em 
períodos concentrados durante o semestre letivo ou nos intervalos dos 
semestres letivos;
XXII - Regime de Exercícios Domiciliares: tratamento excepcional concedido 

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;
XV - Ementa: é uma síntese do conteúdo programático de uma disciplina;
XVI - Exclusão por Jubilação: perda de vínculo com a UFMS por exceder o 
tempo limite para integralização do curso;
XVII - Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso, 
prevista no Projeto Pedagógico do Curso;
XVII - Licenciatura: modalidade de Curso de Graduação de formação docente 
para o exercício do magistério;
XIX - Matrícula: ato de vínculo acadêmico inicial com a UFMS;
XX - Matriz Curricular: conjunto de componentes curriculares distribuídos por 
disciplinas e atividades com suas respectivas cargas horárias;
XXI - Módulo: forma de oferta de disciplinas podendo ser realizado em 
períodos concentrados durante o semestre letivo ou nos intervalos dos 
semestres letivos;
XXII - Regime de Exercícios Domiciliares: tratamento excepcional concedido 
ao acadêmico em razão de situação de afastamento temporário das atividades 

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
programa de ensino desenvolvido em um período letivo;
XI - Disciplina Devedora: disciplina não cursada;
XII - Disciplina em Dependência: disciplina cursada sem aprovação;
XIII - Disciplina Obrigatória: disciplina assim definida no Projeto Pedagógico 
do Curso;
XIV - Disciplina Optativa: disciplina complementar do perfil e das 
competências e habilidades da formação acadêmica de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso;
XV - Ementa: é uma síntese do conteúdo programático de uma disciplina;
XVI - Exclusão por Jubilação: perda de vínculo com a UFMS por exceder o 
tempo limite para integralização do curso;
XVII - Integralização Curricular: cumprimento da carga horária do curso, 
prevista no Projeto Pedagógico do Curso;
XVII - Licenciatura: modalidade de Curso de Graduação de formação docente 
para o exercício do magistério;
XIX - Matrícula: ato de vínculo acadêmico inicial com a UFMS;
XX - Matriz Curricular: conjunto de componentes curriculares distribuídos por 
disciplinas e atividades com suas respectivas cargas horárias;
XXI - Módulo: forma de oferta de disciplinas podendo ser realizado em 
períodos concentrados durante o semestre letivo ou nos intervalos dos 
semestres letivos;
XXII - Regime de Exercícios Domiciliares: tratamento excepcional concedido 
ao acadêmico em razão de situação de afastamento temporário das atividades 
acadêmicas presenciais, e que consiste no desenvolvimento de atividades sob 

cargas horárias das disciplinas alocadas no semestre, conforme disposto no 
Projeto Pedagógico do Curso;
IX - Componente Curricular: é cada uma das disciplinas ou atividades 
acadêmicas que compõem a Matriz Curricular do Curso;
X - Disciplina: é o conjunto de estudos e/ou atividades correspondentes a um 
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período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Do Período Letivo Especial

Art. 5º  O período letivo especial ocorre entre dois semestres letivos regulares 
com duração de no mínimo duas e no máximo seis semanas, entre dois 
semestres letivos, destina-se ao reoferecimento de disciplinas obrigatórias e 
complementares optativas a critério do Colegiado de Curso. 

§ 1º  Cada turma deverá ter, no mínimo, dez acadêmicos, podendo o 
Colegiado de Curso, excepcionalmente, formar turmas com número menor.

§ 2º  O acadêmico poderá inscrever-se, no máximo, em até três disciplinas.

§ 3º  A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à 
Unidade Setorial na qual a disciplina está lotada, no mínimo, dez dias antes do 
início do período letivo especial, para os procedimentos necessários.

Art. 6º  Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad) devem 
anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis a data prevista para rematrícula do 
período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Do Período Letivo Especial

Art. 5º  O período letivo especial ocorre entre dois semestres letivos regulares 
com duração de no mínimo duas e no máximo seis semanas, entre dois 
semestres letivos, destina-se ao reoferecimento de disciplinas obrigatórias e 
complementares optativas a critério do Colegiado de Curso. 

§ 1º  Cada turma deverá ter, no mínimo, dez acadêmicos, podendo o 
Colegiado de Curso, excepcionalmente, formar turmas com número menor.

§ 2º  O acadêmico poderá inscrever-se, no máximo, em até três disciplinas.

§ 3º  A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à 
Unidade Setorial na qual a disciplina está lotada, no mínimo, dez dias antes do 
início do período letivo especial, para os procedimentos necessários.

Art. 6º  Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad) devem 
anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis a data prevista para rematrícula do 
período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Seção V 

Do Período Letivo Especial

Art. 5º  O período letivo especial ocorre entre dois semestres letivos regulares 
com duração de no mínimo duas e no máximo seis semanas, entre dois 
semestres letivos, destina-se ao reoferecimento de disciplinas obrigatórias e 
complementares optativas a critério do Colegiado de Curso. 

§ 1º  Cada turma deverá ter, no mínimo, dez acadêmicos, podendo o 
Colegiado de Curso, excepcionalmente, formar turmas com número menor.

§ 2º  O acadêmico poderá inscrever-se, no máximo, em até três disciplinas.

§ 3º  A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à 
Unidade Setorial na qual a disciplina está lotada, no mínimo, dez dias antes do 
início do período letivo especial, para os procedimentos necessários.

Art. 6º  Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad) devem 
anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis a data prevista para rematrícula do 
período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Seção V 
Das Alterações Curriculares

Do Período Letivo Especial

Art. 5º  O período letivo especial ocorre entre dois semestres letivos regulares 
com duração de no mínimo duas e no máximo seis semanas, entre dois 
semestres letivos, destina-se ao reoferecimento de disciplinas obrigatórias e 
complementares optativas a critério do Colegiado de Curso. 

§ 1º  Cada turma deverá ter, no mínimo, dez acadêmicos, podendo o 
Colegiado de Curso, excepcionalmente, formar turmas com número menor.

§ 2º  O acadêmico poderá inscrever-se, no máximo, em até três disciplinas.

§ 3º  A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à 
Unidade Setorial na qual a disciplina está lotada, no mínimo, dez dias antes do 
início do período letivo especial, para os procedimentos necessários.

Art. 6º  Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad) devem 
anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis a data prevista para rematrícula do 
período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Seção V 
Das Alterações Curriculares

Do Período Letivo Especial

Art. 5º  O período letivo especial ocorre entre dois semestres letivos regulares 
com duração de no mínimo duas e no máximo seis semanas, entre dois 
semestres letivos, destina-se ao reoferecimento de disciplinas obrigatórias e 
complementares optativas a critério do Colegiado de Curso. 

§ 1º  Cada turma deverá ter, no mínimo, dez acadêmicos, podendo o 
Colegiado de Curso, excepcionalmente, formar turmas com número menor.

§ 2º  O acadêmico poderá inscrever-se, no máximo, em até três disciplinas.

§ 3º  A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à 
Unidade Setorial na qual a disciplina está lotada, no mínimo, dez dias antes do 
início do período letivo especial, para os procedimentos necessários.

Art. 6º  Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad) devem 
anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis a data prevista para rematrícula do 
período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Seção V 
Das Alterações Curriculares

Art. 8º  O Colegiado de Curso poderá solicitar alterações na Matriz Curricular, 

Do Período Letivo Especial

Art. 5º  O período letivo especial ocorre entre dois semestres letivos regulares 
com duração de no mínimo duas e no máximo seis semanas, entre dois 
semestres letivos, destina-se ao reoferecimento de disciplinas obrigatórias e 
complementares optativas a critério do Colegiado de Curso. 

§ 1º  Cada turma deverá ter, no mínimo, dez acadêmicos, podendo o 
Colegiado de Curso, excepcionalmente, formar turmas com número menor.

§ 2º  O acadêmico poderá inscrever-se, no máximo, em até três disciplinas.

§ 3º  A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à 
Unidade Setorial na qual a disciplina está lotada, no mínimo, dez dias antes do 
início do período letivo especial, para os procedimentos necessários.

Art. 6º  Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad) devem 
anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis a data prevista para rematrícula do 
período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Seção V 
Das Alterações Curriculares

Art. 8º  O Colegiado de Curso poderá solicitar alterações na Matriz Curricular, 
desde que apresente justificativa, obedecidos aos prazos fixados no 

Do Período Letivo Especial

Art. 5º  O período letivo especial ocorre entre dois semestres letivos regulares 
com duração de no mínimo duas e no máximo seis semanas, entre dois 
semestres letivos, destina-se ao reoferecimento de disciplinas obrigatórias e 
complementares optativas a critério do Colegiado de Curso. 

§ 1º  Cada turma deverá ter, no mínimo, dez acadêmicos, podendo o 
Colegiado de Curso, excepcionalmente, formar turmas com número menor.

§ 2º  O acadêmico poderá inscrever-se, no máximo, em até três disciplinas.

§ 3º  A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à 
Unidade Setorial na qual a disciplina está lotada, no mínimo, dez dias antes do 
início do período letivo especial, para os procedimentos necessários.

Art. 6º  Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad) devem 
anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis a data prevista para rematrícula do 
período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Seção V 
Das Alterações Curriculares

Art. 8º  O Colegiado de Curso poderá solicitar alterações na Matriz Curricular, 
desde que apresente justificativa, obedecidos aos prazos fixados no 
Calendário Acadêmico.

Do Período Letivo Especial

Art. 5º  O período letivo especial ocorre entre dois semestres letivos regulares 
com duração de no mínimo duas e no máximo seis semanas, entre dois 
semestres letivos, destina-se ao reoferecimento de disciplinas obrigatórias e 
complementares optativas a critério do Colegiado de Curso. 

§ 1º  Cada turma deverá ter, no mínimo, dez acadêmicos, podendo o 
Colegiado de Curso, excepcionalmente, formar turmas com número menor.

§ 2º  O acadêmico poderá inscrever-se, no máximo, em até três disciplinas.

§ 3º  A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à 
Unidade Setorial na qual a disciplina está lotada, no mínimo, dez dias antes do 
início do período letivo especial, para os procedimentos necessários.

Art. 6º  Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad) devem 
anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis a data prevista para rematrícula do 
período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Seção V 
Das Alterações Curriculares

Art. 8º  O Colegiado de Curso poderá solicitar alterações na Matriz Curricular, 
desde que apresente justificativa, obedecidos aos prazos fixados no 
Calendário Acadêmico.

Do Período Letivo Especial

Art. 5º  O período letivo especial ocorre entre dois semestres letivos regulares 
com duração de no mínimo duas e no máximo seis semanas, entre dois 
semestres letivos, destina-se ao reoferecimento de disciplinas obrigatórias e 
complementares optativas a critério do Colegiado de Curso. 

§ 1º  Cada turma deverá ter, no mínimo, dez acadêmicos, podendo o 
Colegiado de Curso, excepcionalmente, formar turmas com número menor.

§ 2º  O acadêmico poderá inscrever-se, no máximo, em até três disciplinas.

§ 3º  A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à 
Unidade Setorial na qual a disciplina está lotada, no mínimo, dez dias antes do 
início do período letivo especial, para os procedimentos necessários.

Art. 6º  Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad) devem 
anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis a data prevista para rematrícula do 
período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Seção V 
Das Alterações Curriculares

Art. 8º  O Colegiado de Curso poderá solicitar alterações na Matriz Curricular, 
desde que apresente justificativa, obedecidos aos prazos fixados no 
Calendário Acadêmico.

§ 1º  As alterações curriculares referidas neste artigo serão: inclusão ou 

Do Período Letivo Especial

Art. 5º  O período letivo especial ocorre entre dois semestres letivos regulares 
com duração de no mínimo duas e no máximo seis semanas, entre dois 
semestres letivos, destina-se ao reoferecimento de disciplinas obrigatórias e 
complementares optativas a critério do Colegiado de Curso. 

§ 1º  Cada turma deverá ter, no mínimo, dez acadêmicos, podendo o 
Colegiado de Curso, excepcionalmente, formar turmas com número menor.

§ 2º  O acadêmico poderá inscrever-se, no máximo, em até três disciplinas.

§ 3º  A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à 
Unidade Setorial na qual a disciplina está lotada, no mínimo, dez dias antes do 
início do período letivo especial, para os procedimentos necessários.

Art. 6º  Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad) devem 
anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis a data prevista para rematrícula do 
período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Seção V 
Das Alterações Curriculares

Art. 8º  O Colegiado de Curso poderá solicitar alterações na Matriz Curricular, 
desde que apresente justificativa, obedecidos aos prazos fixados no 
Calendário Acadêmico.

§ 1º  As alterações curriculares referidas neste artigo serão: inclusão ou 
exclusão de disciplinas; alteração de nomenclatura de disciplinas, de lotação 

Do Período Letivo Especial

Art. 5º  O período letivo especial ocorre entre dois semestres letivos regulares 
com duração de no mínimo duas e no máximo seis semanas, entre dois 
semestres letivos, destina-se ao reoferecimento de disciplinas obrigatórias e 
complementares optativas a critério do Colegiado de Curso. 

§ 1º  Cada turma deverá ter, no mínimo, dez acadêmicos, podendo o 
Colegiado de Curso, excepcionalmente, formar turmas com número menor.

§ 2º  O acadêmico poderá inscrever-se, no máximo, em até três disciplinas.

§ 3º  A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à 
Unidade Setorial na qual a disciplina está lotada, no mínimo, dez dias antes do 
início do período letivo especial, para os procedimentos necessários.

Art. 6º  Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad) devem 
anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis a data prevista para rematrícula do 
período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Seção V 
Das Alterações Curriculares

Art. 8º  O Colegiado de Curso poderá solicitar alterações na Matriz Curricular, 
desde que apresente justificativa, obedecidos aos prazos fixados no 
Calendário Acadêmico.

§ 1º  As alterações curriculares referidas neste artigo serão: inclusão ou 
exclusão de disciplinas; alteração de nomenclatura de disciplinas, de lotação 
das disciplinas; ou de carga horária, não alterando a carga horária total 

Do Período Letivo Especial

Art. 5º  O período letivo especial ocorre entre dois semestres letivos regulares 
com duração de no mínimo duas e no máximo seis semanas, entre dois 
semestres letivos, destina-se ao reoferecimento de disciplinas obrigatórias e 
complementares optativas a critério do Colegiado de Curso. 

§ 1º  Cada turma deverá ter, no mínimo, dez acadêmicos, podendo o 
Colegiado de Curso, excepcionalmente, formar turmas com número menor.

§ 2º  O acadêmico poderá inscrever-se, no máximo, em até três disciplinas.

§ 3º  A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à 
Unidade Setorial na qual a disciplina está lotada, no mínimo, dez dias antes do 
início do período letivo especial, para os procedimentos necessários.

Art. 6º  Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad) devem 
anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis a data prevista para rematrícula do 
período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Seção V 
Das Alterações Curriculares

Art. 8º  O Colegiado de Curso poderá solicitar alterações na Matriz Curricular, 
desde que apresente justificativa, obedecidos aos prazos fixados no 
Calendário Acadêmico.

§ 1º  As alterações curriculares referidas neste artigo serão: inclusão ou 
exclusão de disciplinas; alteração de nomenclatura de disciplinas, de lotação 
das disciplinas; ou de carga horária, não alterando a carga horária total 
aprovada no Projeto Pedagógico do curso.

Do Período Letivo Especial

Art. 5º  O período letivo especial ocorre entre dois semestres letivos regulares 
com duração de no mínimo duas e no máximo seis semanas, entre dois 
semestres letivos, destina-se ao reoferecimento de disciplinas obrigatórias e 
complementares optativas a critério do Colegiado de Curso. 

§ 1º  Cada turma deverá ter, no mínimo, dez acadêmicos, podendo o 
Colegiado de Curso, excepcionalmente, formar turmas com número menor.

§ 2º  O acadêmico poderá inscrever-se, no máximo, em até três disciplinas.

§ 3º  A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à 
Unidade Setorial na qual a disciplina está lotada, no mínimo, dez dias antes do 
início do período letivo especial, para os procedimentos necessários.

Art. 6º  Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad) devem 
anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis a data prevista para rematrícula do 
período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Seção V 
Das Alterações Curriculares

Art. 8º  O Colegiado de Curso poderá solicitar alterações na Matriz Curricular, 
desde que apresente justificativa, obedecidos aos prazos fixados no 
Calendário Acadêmico.

§ 1º  As alterações curriculares referidas neste artigo serão: inclusão ou 
exclusão de disciplinas; alteração de nomenclatura de disciplinas, de lotação 
das disciplinas; ou de carga horária, não alterando a carga horária total 
aprovada no Projeto Pedagógico do curso.

§ 2º  As alterações curriculares aprovadas serão implementadas no semestre 

Do Período Letivo Especial

Art. 5º  O período letivo especial ocorre entre dois semestres letivos regulares 
com duração de no mínimo duas e no máximo seis semanas, entre dois 
semestres letivos, destina-se ao reoferecimento de disciplinas obrigatórias e 
complementares optativas a critério do Colegiado de Curso. 

§ 1º  Cada turma deverá ter, no mínimo, dez acadêmicos, podendo o 
Colegiado de Curso, excepcionalmente, formar turmas com número menor.

§ 2º  O acadêmico poderá inscrever-se, no máximo, em até três disciplinas.

§ 3º  A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à 
Unidade Setorial na qual a disciplina está lotada, no mínimo, dez dias antes do 
início do período letivo especial, para os procedimentos necessários.

Art. 6º  Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad) devem 
anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis a data prevista para rematrícula do 
período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Seção V 
Das Alterações Curriculares

Art. 8º  O Colegiado de Curso poderá solicitar alterações na Matriz Curricular, 
desde que apresente justificativa, obedecidos aos prazos fixados no 
Calendário Acadêmico.

§ 1º  As alterações curriculares referidas neste artigo serão: inclusão ou 
exclusão de disciplinas; alteração de nomenclatura de disciplinas, de lotação 
das disciplinas; ou de carga horária, não alterando a carga horária total 
aprovada no Projeto Pedagógico do curso.

§ 2º  As alterações curriculares aprovadas serão implementadas no semestre 
subsequente.

Do Período Letivo Especial

Art. 5º  O período letivo especial ocorre entre dois semestres letivos regulares 
com duração de no mínimo duas e no máximo seis semanas, entre dois 
semestres letivos, destina-se ao reoferecimento de disciplinas obrigatórias e 
complementares optativas a critério do Colegiado de Curso. 

§ 1º  Cada turma deverá ter, no mínimo, dez acadêmicos, podendo o 
Colegiado de Curso, excepcionalmente, formar turmas com número menor.

§ 2º  O acadêmico poderá inscrever-se, no máximo, em até três disciplinas.

§ 3º  A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à 
Unidade Setorial na qual a disciplina está lotada, no mínimo, dez dias antes do 
início do período letivo especial, para os procedimentos necessários.

Art. 6º  Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad) devem 
anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis a data prevista para rematrícula do 
período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Seção V 
Das Alterações Curriculares

Art. 8º  O Colegiado de Curso poderá solicitar alterações na Matriz Curricular, 
desde que apresente justificativa, obedecidos aos prazos fixados no 
Calendário Acadêmico.

§ 1º  As alterações curriculares referidas neste artigo serão: inclusão ou 
exclusão de disciplinas; alteração de nomenclatura de disciplinas, de lotação 
das disciplinas; ou de carga horária, não alterando a carga horária total 
aprovada no Projeto Pedagógico do curso.

§ 2º  As alterações curriculares aprovadas serão implementadas no semestre 
subsequente.

Do Período Letivo Especial

Art. 5º  O período letivo especial ocorre entre dois semestres letivos regulares 
com duração de no mínimo duas e no máximo seis semanas, entre dois 
semestres letivos, destina-se ao reoferecimento de disciplinas obrigatórias e 
complementares optativas a critério do Colegiado de Curso. 

§ 1º  Cada turma deverá ter, no mínimo, dez acadêmicos, podendo o 
Colegiado de Curso, excepcionalmente, formar turmas com número menor.

§ 2º  O acadêmico poderá inscrever-se, no máximo, em até três disciplinas.

§ 3º  A Coordenação de Curso deverá solicitar o oferecimento dessas turmas à 
Unidade Setorial na qual a disciplina está lotada, no mínimo, dez dias antes do 
início do período letivo especial, para os procedimentos necessários.

Art. 6º  Os lançamentos no Sistema de Controle Acadêmico (Siscad) devem 
anteceder, no mínimo, em cinco dias úteis a data prevista para rematrícula do 
período letivo subsequente.

Art. 7º  As atividades acadêmicas, no período letivo especial, deverão 
obedecer às disposições vigentes para o período letivo regular, exceto no que 
tange à duração. 

Seção V 
Das Alterações Curriculares

Art. 8º  O Colegiado de Curso poderá solicitar alterações na Matriz Curricular, 
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Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
solicitar inscrição em disciplinas isoladas.

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
solicitar inscrição em disciplinas isoladas.

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
solicitar inscrição em disciplinas isoladas.

§ 2º  O candidato a aluno especial deverá protocolizar, na Secretaria 

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
solicitar inscrição em disciplinas isoladas.

§ 2º  O candidato a aluno especial deverá protocolizar, na Secretaria 
Acadêmica, requerimento de matrícula nas disciplinas pretendidas.

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
solicitar inscrição em disciplinas isoladas.

§ 2º  O candidato a aluno especial deverá protocolizar, na Secretaria 
Acadêmica, requerimento de matrícula nas disciplinas pretendidas.

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
solicitar inscrição em disciplinas isoladas.

§ 2º  O candidato a aluno especial deverá protocolizar, na Secretaria 
Acadêmica, requerimento de matrícula nas disciplinas pretendidas.

Art. 30.  A carga horária de disciplinas complementares optativas de cada 

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
solicitar inscrição em disciplinas isoladas.

§ 2º  O candidato a aluno especial deverá protocolizar, na Secretaria 
Acadêmica, requerimento de matrícula nas disciplinas pretendidas.

Art. 30.  A carga horária de disciplinas complementares optativas de cada 
Curso poderá ser cumprida no próprio curso, ou em outros cursos, desde que 

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
solicitar inscrição em disciplinas isoladas.

§ 2º  O candidato a aluno especial deverá protocolizar, na Secretaria 
Acadêmica, requerimento de matrícula nas disciplinas pretendidas.

Art. 30.  A carga horária de disciplinas complementares optativas de cada 
Curso poderá ser cumprida no próprio curso, ou em outros cursos, desde que 
aprovado o pedido de inscrição do acadêmico pelos Colegiados de Curso 

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
solicitar inscrição em disciplinas isoladas.

§ 2º  O candidato a aluno especial deverá protocolizar, na Secretaria 
Acadêmica, requerimento de matrícula nas disciplinas pretendidas.

Art. 30.  A carga horária de disciplinas complementares optativas de cada 
Curso poderá ser cumprida no próprio curso, ou em outros cursos, desde que 
aprovado o pedido de inscrição do acadêmico pelos Colegiados de Curso 
envolvidos. 

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
solicitar inscrição em disciplinas isoladas.

§ 2º  O candidato a aluno especial deverá protocolizar, na Secretaria 
Acadêmica, requerimento de matrícula nas disciplinas pretendidas.

Art. 30.  A carga horária de disciplinas complementares optativas de cada 
Curso poderá ser cumprida no próprio curso, ou em outros cursos, desde que 
aprovado o pedido de inscrição do acadêmico pelos Colegiados de Curso 
envolvidos. 

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
solicitar inscrição em disciplinas isoladas.

§ 2º  O candidato a aluno especial deverá protocolizar, na Secretaria 
Acadêmica, requerimento de matrícula nas disciplinas pretendidas.

Art. 30.  A carga horária de disciplinas complementares optativas de cada 
Curso poderá ser cumprida no próprio curso, ou em outros cursos, desde que 
aprovado o pedido de inscrição do acadêmico pelos Colegiados de Curso 
envolvidos. 

CAPÍTULO VIII

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
solicitar inscrição em disciplinas isoladas.

§ 2º  O candidato a aluno especial deverá protocolizar, na Secretaria 
Acadêmica, requerimento de matrícula nas disciplinas pretendidas.

Art. 30.  A carga horária de disciplinas complementares optativas de cada 
Curso poderá ser cumprida no próprio curso, ou em outros cursos, desde que 
aprovado o pedido de inscrição do acadêmico pelos Colegiados de Curso 
envolvidos. 

CAPÍTULO VIII
DA COLAÇÃO DE GRAU

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
solicitar inscrição em disciplinas isoladas.

§ 2º  O candidato a aluno especial deverá protocolizar, na Secretaria 
Acadêmica, requerimento de matrícula nas disciplinas pretendidas.

Art. 30.  A carga horária de disciplinas complementares optativas de cada 
Curso poderá ser cumprida no próprio curso, ou em outros cursos, desde que 
aprovado o pedido de inscrição do acadêmico pelos Colegiados de Curso 
envolvidos. 

CAPÍTULO VIII
DA COLAÇÃO DE GRAU

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
solicitar inscrição em disciplinas isoladas.

§ 2º  O candidato a aluno especial deverá protocolizar, na Secretaria 
Acadêmica, requerimento de matrícula nas disciplinas pretendidas.

Art. 30.  A carga horária de disciplinas complementares optativas de cada 
Curso poderá ser cumprida no próprio curso, ou em outros cursos, desde que 
aprovado o pedido de inscrição do acadêmico pelos Colegiados de Curso 
envolvidos. 

CAPÍTULO VIII
DA COLAÇÃO DE GRAU

Art. 31.  Estará apto a colar grau o acadêmico regular que tenha cumprido as 

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
solicitar inscrição em disciplinas isoladas.

§ 2º  O candidato a aluno especial deverá protocolizar, na Secretaria 
Acadêmica, requerimento de matrícula nas disciplinas pretendidas.

Art. 30.  A carga horária de disciplinas complementares optativas de cada 
Curso poderá ser cumprida no próprio curso, ou em outros cursos, desde que 
aprovado o pedido de inscrição do acadêmico pelos Colegiados de Curso 
envolvidos. 

CAPÍTULO VIII
DA COLAÇÃO DE GRAU

Art. 31.  Estará apto a colar grau o acadêmico regular que tenha cumprido as 
seguintes condições:

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
solicitar inscrição em disciplinas isoladas.

§ 2º  O candidato a aluno especial deverá protocolizar, na Secretaria 
Acadêmica, requerimento de matrícula nas disciplinas pretendidas.

Art. 30.  A carga horária de disciplinas complementares optativas de cada 
Curso poderá ser cumprida no próprio curso, ou em outros cursos, desde que 
aprovado o pedido de inscrição do acadêmico pelos Colegiados de Curso 
envolvidos. 

CAPÍTULO VIII
DA COLAÇÃO DE GRAU

Art. 31.  Estará apto a colar grau o acadêmico regular que tenha cumprido as 
seguintes condições:
I - ter cumprido as exigências de integralização curricular; e

Coordenador e pelo acadêmico. 

Art. 27.  A validação da inscrição será realizada mediante aprovação da 
Direção da Unidade Setorial, com a sua respectiva assinatura, e uma via do 
documento deverá ser arquivada na pasta do acadêmico, na Secretaria 
Acadêmica.

Art. 28.  A rematrícula será convertida em trancamento quando não houver 
oferecimento de disciplina que o acadêmico esteja apto a cursar.

CAPÍTULO VII
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

Art. 29.  Após o período de validação da rematrícula, dependendo da 
existência de vagas, poderá haver inscrição em disciplinas isoladas para 
acadêmicos da UFMS, e para alunos especiais, independente de curso.

§ 1º  O acadêmico da UFMS deverá procurar o Coordenador do Curso para 
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Art. 33. Entende-se por Movimentação Interna a mudança de Unidade ou do 
turno do acadêmico para curso idêntico ao que estiver matriculado.

Art. 34.  Para candidatar-se ao processo seletivo de movimentação interna o 
acadêmico deverá atender às seguintes condições, além das que constarem 
em edital específico:
I - ter integralizado todas as disciplinas previstas para os dois primeiros 
semestres do curso de origem; e
II - ter tempo hábil para conclusão do curso dentro do tempo máximo previsto 
para integralização curricular, considerando seu ingresso no curso de origem 
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deverá atender às seguintes condições, além das que constarem em edital 
específico:
I - o curso de graduação escolhido ter a mesma denominação do curso de 
origem; 
II - ter integralizado todas as disciplinas previstas para os dois primeiros 
semestres do curso de origem;
III - não estar em vias de jubilação;
IV - comprovar o vínculo com a IES de origem; e
V - o curso de origem ser autorizado ou reconhecido.

DA MOVIMENTAÇÃO INTERNA

Art. 33. Entende-se por Movimentação Interna a mudança de Unidade ou do 
turno do acadêmico para curso idêntico ao que estiver matriculado.

Art. 34.  Para candidatar-se ao processo seletivo de movimentação interna o 
acadêmico deverá atender às seguintes condições, além das que constarem 
em edital específico:
I - ter integralizado todas as disciplinas previstas para os dois primeiros 
semestres do curso de origem; e
II - ter tempo hábil para conclusão do curso dentro do tempo máximo previsto 
para integralização curricular, considerando seu ingresso no curso de origem 
excluído o tempo de trancamento de matrícula concedido.

Art. 35.  Ao candidato aprovado e classificado no processo seletivo de 
movimentação interna será elaborado pelo Coordenador de Curso um Plano 
de Estudos, o qual indicará o semestre de alocação do acadêmico e quais as 
disciplinas a serem cursadas.

CAPÍTULO X
DA TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES NACIONAIS DE ENSINO 
SUPERIOR

Art. 36.  Para inscrever-se no processo seletivo de transferência o candidato 
deverá atender às seguintes condições, além das que constarem em edital 
específico:
I - o curso de graduação escolhido ter a mesma denominação do curso de 
origem; 
II - ter integralizado todas as disciplinas previstas para os dois primeiros 
semestres do curso de origem;
III - não estar em vias de jubilação;
IV - comprovar o vínculo com a IES de origem; e
V - o curso de origem ser autorizado ou reconhecido.

DA MOVIMENTAÇÃO INTERNA

Art. 33. Entende-se por Movimentação Interna a mudança de Unidade ou do 
turno do acadêmico para curso idêntico ao que estiver matriculado.

Art. 34.  Para candidatar-se ao processo seletivo de movimentação interna o 
acadêmico deverá atender às seguintes condições, além das que constarem 
em edital específico:
I - ter integralizado todas as disciplinas previstas para os dois primeiros 
semestres do curso de origem; e
II - ter tempo hábil para conclusão do curso dentro do tempo máximo previsto 
para integralização curricular, considerando seu ingresso no curso de origem 
excluído o tempo de trancamento de matrícula concedido.

Art. 35.  Ao candidato aprovado e classificado no processo seletivo de 
movimentação interna será elaborado pelo Coordenador de Curso um Plano 
de Estudos, o qual indicará o semestre de alocação do acadêmico e quais as 
disciplinas a serem cursadas.

CAPÍTULO X
DA TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES NACIONAIS DE ENSINO 
SUPERIOR

Art. 36.  Para inscrever-se no processo seletivo de transferência o candidato 
deverá atender às seguintes condições, além das que constarem em edital 
específico:
I - o curso de graduação escolhido ter a mesma denominação do curso de 
origem; 
II - ter integralizado todas as disciplinas previstas para os dois primeiros 
semestres do curso de origem;
III - não estar em vias de jubilação;
IV - comprovar o vínculo com a IES de origem; e
V - o curso de origem ser autorizado ou reconhecido.

CAPÍTULO XI

DA MOVIMENTAÇÃO INTERNA

Art. 33. Entende-se por Movimentação Interna a mudança de Unidade ou do 
turno do acadêmico para curso idêntico ao que estiver matriculado.

Art. 34.  Para candidatar-se ao processo seletivo de movimentação interna o 
acadêmico deverá atender às seguintes condições, além das que constarem 
em edital específico:
I - ter integralizado todas as disciplinas previstas para os dois primeiros 
semestres do curso de origem; e
II - ter tempo hábil para conclusão do curso dentro do tempo máximo previsto 
para integralização curricular, considerando seu ingresso no curso de origem 
excluído o tempo de trancamento de matrícula concedido.

Art. 35.  Ao candidato aprovado e classificado no processo seletivo de 
movimentação interna será elaborado pelo Coordenador de Curso um Plano 
de Estudos, o qual indicará o semestre de alocação do acadêmico e quais as 
disciplinas a serem cursadas.

CAPÍTULO X
DA TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES NACIONAIS DE ENSINO 
SUPERIOR

Art. 36.  Para inscrever-se no processo seletivo de transferência o candidato 
deverá atender às seguintes condições, além das que constarem em edital 
específico:
I - o curso de graduação escolhido ter a mesma denominação do curso de 
origem; 
II - ter integralizado todas as disciplinas previstas para os dois primeiros 
semestres do curso de origem;
III - não estar em vias de jubilação;
IV - comprovar o vínculo com a IES de origem; e
V - o curso de origem ser autorizado ou reconhecido.

CAPÍTULO XI
DOS PORTADORES DE DIPLOMA DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

DA MOVIMENTAÇÃO INTERNA

Art. 33. Entende-se por Movimentação Interna a mudança de Unidade ou do 
turno do acadêmico para curso idêntico ao que estiver matriculado.

Art. 34.  Para candidatar-se ao processo seletivo de movimentação interna o 
acadêmico deverá atender às seguintes condições, além das que constarem 
em edital específico:
I - ter integralizado todas as disciplinas previstas para os dois primeiros 
semestres do curso de origem; e
II - ter tempo hábil para conclusão do curso dentro do tempo máximo previsto 
para integralização curricular, considerando seu ingresso no curso de origem 
excluído o tempo de trancamento de matrícula concedido.

Art. 35.  Ao candidato aprovado e classificado no processo seletivo de 
movimentação interna será elaborado pelo Coordenador de Curso um Plano 
de Estudos, o qual indicará o semestre de alocação do acadêmico e quais as 
disciplinas a serem cursadas.

CAPÍTULO X
DA TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES NACIONAIS DE ENSINO 
SUPERIOR

Art. 36.  Para inscrever-se no processo seletivo de transferência o candidato 
deverá atender às seguintes condições, além das que constarem em edital 
específico:
I - o curso de graduação escolhido ter a mesma denominação do curso de 
origem; 
II - ter integralizado todas as disciplinas previstas para os dois primeiros 
semestres do curso de origem;
III - não estar em vias de jubilação;
IV - comprovar o vínculo com a IES de origem; e
V - o curso de origem ser autorizado ou reconhecido.

CAPÍTULO XI
DOS PORTADORES DE DIPLOMA DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

DA MOVIMENTAÇÃO INTERNA

Art. 33. Entende-se por Movimentação Interna a mudança de Unidade ou do 
turno do acadêmico para curso idêntico ao que estiver matriculado.

Art. 34.  Para candidatar-se ao processo seletivo de movimentação interna o 
acadêmico deverá atender às seguintes condições, além das que constarem 
em edital específico:
I - ter integralizado todas as disciplinas previstas para os dois primeiros 
semestres do curso de origem; e
II - ter tempo hábil para conclusão do curso dentro do tempo máximo previsto 
para integralização curricular, considerando seu ingresso no curso de origem 
excluído o tempo de trancamento de matrícula concedido.

Art. 35.  Ao candidato aprovado e classificado no processo seletivo de 
movimentação interna será elaborado pelo Coordenador de Curso um Plano 
de Estudos, o qual indicará o semestre de alocação do acadêmico e quais as 
disciplinas a serem cursadas.

CAPÍTULO X
DA TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES NACIONAIS DE ENSINO 
SUPERIOR

Art. 36.  Para inscrever-se no processo seletivo de transferência o candidato 
deverá atender às seguintes condições, além das que constarem em edital 
específico:
I - o curso de graduação escolhido ter a mesma denominação do curso de 
origem; 
II - ter integralizado todas as disciplinas previstas para os dois primeiros 
semestres do curso de origem;
III - não estar em vias de jubilação;
IV - comprovar o vínculo com a IES de origem; e
V - o curso de origem ser autorizado ou reconhecido.

CAPÍTULO XI
DOS PORTADORES DE DIPLOMA DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

Art. 37.  Para candidatar-se ao processo seletivo para portadores de diploma 

DA MOVIMENTAÇÃO INTERNA

Art. 33. Entende-se por Movimentação Interna a mudança de Unidade ou do 
turno do acadêmico para curso idêntico ao que estiver matriculado.

Art. 34.  Para candidatar-se ao processo seletivo de movimentação interna o 
acadêmico deverá atender às seguintes condições, além das que constarem 
em edital específico:
I - ter integralizado todas as disciplinas previstas para os dois primeiros 
semestres do curso de origem; e
II - ter tempo hábil para conclusão do curso dentro do tempo máximo previsto 
para integralização curricular, considerando seu ingresso no curso de origem 
excluído o tempo de trancamento de matrícula concedido.

Art. 35.  Ao candidato aprovado e classificado no processo seletivo de 
movimentação interna será elaborado pelo Coordenador de Curso um Plano 
de Estudos, o qual indicará o semestre de alocação do acadêmico e quais as 
disciplinas a serem cursadas.

CAPÍTULO X
DA TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES NACIONAIS DE ENSINO 
SUPERIOR

Art. 36.  Para inscrever-se no processo seletivo de transferência o candidato 
deverá atender às seguintes condições, além das que constarem em edital 
específico:
I - o curso de graduação escolhido ter a mesma denominação do curso de 
origem; 
II - ter integralizado todas as disciplinas previstas para os dois primeiros 
semestres do curso de origem;
III - não estar em vias de jubilação;
IV - comprovar o vínculo com a IES de origem; e
V - o curso de origem ser autorizado ou reconhecido.

CAPÍTULO XI
DOS PORTADORES DE DIPLOMA DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

Art. 37.  Para candidatar-se ao processo seletivo para portadores de diploma 
de curso de nível superior de graduação, o candidato deverá atender às 
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Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 
Graduação anterior ao ingresso na UFMS poderá solicitar, ao Colegiado de 

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 
Graduação anterior ao ingresso na UFMS poderá solicitar, ao Colegiado de 
Curso, o aproveitamento das disciplinas cursadas com aprovação.

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 
Graduação anterior ao ingresso na UFMS poderá solicitar, ao Colegiado de 
Curso, o aproveitamento das disciplinas cursadas com aprovação.

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 
Graduação anterior ao ingresso na UFMS poderá solicitar, ao Colegiado de 
Curso, o aproveitamento das disciplinas cursadas com aprovação.

§ 1º  Somente serão aproveitados os estudos realizados em Curso de 

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 
Graduação anterior ao ingresso na UFMS poderá solicitar, ao Colegiado de 
Curso, o aproveitamento das disciplinas cursadas com aprovação.

§ 1º  Somente serão aproveitados os estudos realizados em Curso de 
Graduação autorizado ou reconhecido pelo órgão competente.

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 
Graduação anterior ao ingresso na UFMS poderá solicitar, ao Colegiado de 
Curso, o aproveitamento das disciplinas cursadas com aprovação.

§ 1º  Somente serão aproveitados os estudos realizados em Curso de 
Graduação autorizado ou reconhecido pelo órgão competente.

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 
Graduação anterior ao ingresso na UFMS poderá solicitar, ao Colegiado de 
Curso, o aproveitamento das disciplinas cursadas com aprovação.

§ 1º  Somente serão aproveitados os estudos realizados em Curso de 
Graduação autorizado ou reconhecido pelo órgão competente.

§ 2º  Os estudos realizados no exterior poderão ser aproveitados desde que 

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 
Graduação anterior ao ingresso na UFMS poderá solicitar, ao Colegiado de 
Curso, o aproveitamento das disciplinas cursadas com aprovação.

§ 1º  Somente serão aproveitados os estudos realizados em Curso de 
Graduação autorizado ou reconhecido pelo órgão competente.

§ 2º  Os estudos realizados no exterior poderão ser aproveitados desde que 
seja comprovada a legalidade do curso e da instituição de origem, e que os 

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 
Graduação anterior ao ingresso na UFMS poderá solicitar, ao Colegiado de 
Curso, o aproveitamento das disciplinas cursadas com aprovação.

§ 1º  Somente serão aproveitados os estudos realizados em Curso de 
Graduação autorizado ou reconhecido pelo órgão competente.

§ 2º  Os estudos realizados no exterior poderão ser aproveitados desde que 
seja comprovada a legalidade do curso e da instituição de origem, e que os 
documentos originais possuam autenticação consular e tradução realizada por 

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 
Graduação anterior ao ingresso na UFMS poderá solicitar, ao Colegiado de 
Curso, o aproveitamento das disciplinas cursadas com aprovação.

§ 1º  Somente serão aproveitados os estudos realizados em Curso de 
Graduação autorizado ou reconhecido pelo órgão competente.

§ 2º  Os estudos realizados no exterior poderão ser aproveitados desde que 
seja comprovada a legalidade do curso e da instituição de origem, e que os 
documentos originais possuam autenticação consular e tradução realizada por 
tradutor público juramentado.

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 
Graduação anterior ao ingresso na UFMS poderá solicitar, ao Colegiado de 
Curso, o aproveitamento das disciplinas cursadas com aprovação.

§ 1º  Somente serão aproveitados os estudos realizados em Curso de 
Graduação autorizado ou reconhecido pelo órgão competente.

§ 2º  Os estudos realizados no exterior poderão ser aproveitados desde que 
seja comprovada a legalidade do curso e da instituição de origem, e que os 
documentos originais possuam autenticação consular e tradução realizada por 
tradutor público juramentado.

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 
Graduação anterior ao ingresso na UFMS poderá solicitar, ao Colegiado de 
Curso, o aproveitamento das disciplinas cursadas com aprovação.

§ 1º  Somente serão aproveitados os estudos realizados em Curso de 
Graduação autorizado ou reconhecido pelo órgão competente.

§ 2º  Os estudos realizados no exterior poderão ser aproveitados desde que 
seja comprovada a legalidade do curso e da instituição de origem, e que os 
documentos originais possuam autenticação consular e tradução realizada por 
tradutor público juramentado.

§ 3º  A análise curricular será feita de acordo com as Normas Específicas de 
Aproveitamento de Estudos.

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 
Graduação anterior ao ingresso na UFMS poderá solicitar, ao Colegiado de 
Curso, o aproveitamento das disciplinas cursadas com aprovação.

§ 1º  Somente serão aproveitados os estudos realizados em Curso de 
Graduação autorizado ou reconhecido pelo órgão competente.

§ 2º  Os estudos realizados no exterior poderão ser aproveitados desde que 
seja comprovada a legalidade do curso e da instituição de origem, e que os 
documentos originais possuam autenticação consular e tradução realizada por 
tradutor público juramentado.

§ 3º  A análise curricular será feita de acordo com as Normas Específicas de 
Aproveitamento de Estudos.

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 
Graduação anterior ao ingresso na UFMS poderá solicitar, ao Colegiado de 
Curso, o aproveitamento das disciplinas cursadas com aprovação.

§ 1º  Somente serão aproveitados os estudos realizados em Curso de 
Graduação autorizado ou reconhecido pelo órgão competente.

§ 2º  Os estudos realizados no exterior poderão ser aproveitados desde que 
seja comprovada a legalidade do curso e da instituição de origem, e que os 
documentos originais possuam autenticação consular e tradução realizada por 
tradutor público juramentado.

§ 3º  A análise curricular será feita de acordo com as Normas Específicas de 
Aproveitamento de Estudos.

Art. 41.  O acadêmico que estiver participando de Programa de Mobilidade 

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 
Graduação anterior ao ingresso na UFMS poderá solicitar, ao Colegiado de 
Curso, o aproveitamento das disciplinas cursadas com aprovação.

§ 1º  Somente serão aproveitados os estudos realizados em Curso de 
Graduação autorizado ou reconhecido pelo órgão competente.

§ 2º  Os estudos realizados no exterior poderão ser aproveitados desde que 
seja comprovada a legalidade do curso e da instituição de origem, e que os 
documentos originais possuam autenticação consular e tradução realizada por 
tradutor público juramentado.

§ 3º  A análise curricular será feita de acordo com as Normas Específicas de 
Aproveitamento de Estudos.

Art. 41.  O acadêmico que estiver participando de Programa de Mobilidade 
Estudantil terá o aproveitamento de estudos realizado conforme 

condições que constarem em edital específico.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA

Art. 38.  A transferência compulsória obedecerá ao disposto em 
regulamentação específica.

CAPÍTULO XIII
DO ALUNO ESPECIAL

Art. 39.  O aluno especial não poderá se matricular em Estágio Obrigatório, 
Atividades Complementares e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo único. Os estudos realizados como aluno especial poderão ser 
aproveitados caso ele passe à condição de acadêmico regular pelos meios 
previstos neste Regulamento, e de acordo com as normas de Aproveitamento 
de Estudos.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 40. O acadêmico que tiver estudos realizados em outro Curso de 
Graduação anterior ao ingresso na UFMS poderá solicitar, ao Colegiado de 
Curso, o aproveitamento das disciplinas cursadas com aprovação.

§ 1º  Somente serão aproveitados os estudos realizados em Curso de 
Graduação autorizado ou reconhecido pelo órgão competente.

§ 2º  Os estudos realizados no exterior poderão ser aproveitados desde que 
seja comprovada a legalidade do curso e da instituição de origem, e que os 
documentos originais possuam autenticação consular e tradução realizada por 
tradutor público juramentado.

§ 3º  A análise curricular será feita de acordo com as Normas Específicas de 
Aproveitamento de Estudos.

Art. 41.  O acadêmico que estiver participando de Programa de Mobilidade 
Estudantil terá o aproveitamento de estudos realizado conforme 
regulamentação específica.



Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.
Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.
Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 44. O regime de exercícios domiciliares será concedido mediante 

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 44. O regime de exercícios domiciliares será concedido mediante 
Requerimento do acadêmico ou de seu procurador, dirigido à Coordenação de 

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 44. O regime de exercícios domiciliares será concedido mediante 
Requerimento do acadêmico ou de seu procurador, dirigido à Coordenação de 
Curso de Graduação conforme a legislação vigente.

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 44. O regime de exercícios domiciliares será concedido mediante 
Requerimento do acadêmico ou de seu procurador, dirigido à Coordenação de 
Curso de Graduação conforme a legislação vigente.

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 44. O regime de exercícios domiciliares será concedido mediante 
Requerimento do acadêmico ou de seu procurador, dirigido à Coordenação de 
Curso de Graduação conforme a legislação vigente.

Art. 45. Nos casos em que o prazo previsto para o regime de exercícios 

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 44. O regime de exercícios domiciliares será concedido mediante 
Requerimento do acadêmico ou de seu procurador, dirigido à Coordenação de 
Curso de Graduação conforme a legislação vigente.

Art. 45. Nos casos em que o prazo previsto para o regime de exercícios 
domiciliares for superior a um semestre letivo, o afastamento poderá ser 

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 44. O regime de exercícios domiciliares será concedido mediante 
Requerimento do acadêmico ou de seu procurador, dirigido à Coordenação de 
Curso de Graduação conforme a legislação vigente.

Art. 45. Nos casos em que o prazo previsto para o regime de exercícios 
domiciliares for superior a um semestre letivo, o afastamento poderá ser 
convertido em trancamento de matrícula, desde que devidamente justificado.

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 44. O regime de exercícios domiciliares será concedido mediante 
Requerimento do acadêmico ou de seu procurador, dirigido à Coordenação de 
Curso de Graduação conforme a legislação vigente.

Art. 45. Nos casos em que o prazo previsto para o regime de exercícios 
domiciliares for superior a um semestre letivo, o afastamento poderá ser 
convertido em trancamento de matrícula, desde que devidamente justificado.

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 44. O regime de exercícios domiciliares será concedido mediante 
Requerimento do acadêmico ou de seu procurador, dirigido à Coordenação de 
Curso de Graduação conforme a legislação vigente.

Art. 45. Nos casos em que o prazo previsto para o regime de exercícios 
domiciliares for superior a um semestre letivo, o afastamento poderá ser 
convertido em trancamento de matrícula, desde que devidamente justificado.

Art. 46.  Não será concedido o regime de exercícios domiciliares para estágios 

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 44. O regime de exercícios domiciliares será concedido mediante 
Requerimento do acadêmico ou de seu procurador, dirigido à Coordenação de 
Curso de Graduação conforme a legislação vigente.

Art. 45. Nos casos em que o prazo previsto para o regime de exercícios 
domiciliares for superior a um semestre letivo, o afastamento poderá ser 
convertido em trancamento de matrícula, desde que devidamente justificado.

Art. 46.  Não será concedido o regime de exercícios domiciliares para estágios 
obrigatórios e disciplinas que tiverem aulas práticas de laboratório ou de 

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 44. O regime de exercícios domiciliares será concedido mediante 
Requerimento do acadêmico ou de seu procurador, dirigido à Coordenação de 
Curso de Graduação conforme a legislação vigente.

Art. 45. Nos casos em que o prazo previsto para o regime de exercícios 
domiciliares for superior a um semestre letivo, o afastamento poderá ser 
convertido em trancamento de matrícula, desde que devidamente justificado.

Art. 46.  Não será concedido o regime de exercícios domiciliares para estágios 
obrigatórios e disciplinas que tiverem aulas práticas de laboratório ou de 
campo.

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 44. O regime de exercícios domiciliares será concedido mediante 
Requerimento do acadêmico ou de seu procurador, dirigido à Coordenação de 
Curso de Graduação conforme a legislação vigente.

Art. 45. Nos casos em que o prazo previsto para o regime de exercícios 
domiciliares for superior a um semestre letivo, o afastamento poderá ser 
convertido em trancamento de matrícula, desde que devidamente justificado.

Art. 46.  Não será concedido o regime de exercícios domiciliares para estágios 
obrigatórios e disciplinas que tiverem aulas práticas de laboratório ou de 
campo.

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 44. O regime de exercícios domiciliares será concedido mediante 
Requerimento do acadêmico ou de seu procurador, dirigido à Coordenação de 
Curso de Graduação conforme a legislação vigente.

Art. 45. Nos casos em que o prazo previsto para o regime de exercícios 
domiciliares for superior a um semestre letivo, o afastamento poderá ser 
convertido em trancamento de matrícula, desde que devidamente justificado.

Art. 46.  Não será concedido o regime de exercícios domiciliares para estágios 
obrigatórios e disciplinas que tiverem aulas práticas de laboratório ou de 
campo.

Art. 47.  O acadêmico em regime de exercícios domiciliares manterá contatos 

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 44. O regime de exercícios domiciliares será concedido mediante 
Requerimento do acadêmico ou de seu procurador, dirigido à Coordenação de 
Curso de Graduação conforme a legislação vigente.

Art. 45. Nos casos em que o prazo previsto para o regime de exercícios 
domiciliares for superior a um semestre letivo, o afastamento poderá ser 
convertido em trancamento de matrícula, desde que devidamente justificado.

Art. 46.  Não será concedido o regime de exercícios domiciliares para estágios 
obrigatórios e disciplinas que tiverem aulas práticas de laboratório ou de 
campo.

Art. 47.  O acadêmico em regime de exercícios domiciliares manterá contatos 
semanais, com os seus professores, para ser orientado sobre a realização de 
atividades necessárias em substituição às aulas e avaliações do período.

Art. 42.  O Plano de Estudos deverá, após ciência do acadêmico, ser aprovado 
pelo Colegiado de Curso e arquivado na pasta do acadêmico.

CAPÍTULO XV
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Seção I
Do Trancamento de Período

Art. 43.  O trancamento será concedido por até quatro semestres, 
consecutivos ou alternados.

Parágrafo único. Não será permitido o trancamento no primeiro ano de 
ingresso do acadêmico na UFMS, exceto nos casos em que haja 
impossibilidade do acadêmico ser contemplado com regime de exercícios 
domiciliares.

Seção II
Do Regime de Exercícios Domiciliares

Art. 44. O regime de exercícios domiciliares será concedido mediante 
Requerimento do acadêmico ou de seu procurador, dirigido à Coordenação de 
Curso de Graduação conforme a legislação vigente.

Art. 45. Nos casos em que o prazo previsto para o regime de exercícios 
domiciliares for superior a um semestre letivo, o afastamento poderá ser 
convertido em trancamento de matrícula, desde que devidamente justificado.
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realização, respeitadas as datas estabelecidas para o término do período 
letivo.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador de Curso acompanhar o 
cumprimento das divulgações.

CAPÍTULO XVIII
DAS REVISÕES DAS AVALIAÇÕES

Art. 58.  O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações dirigindo-se ao 
professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado no 
prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado.

§ 1º  O professor terá o prazo de um dia útil para manifestação escrita sobre o 

Parágrafo único. Caberá ao Colegiado de Curso estabelecer medidas 
pedagógicas para correção e prevenção de altos índices de reprovação e 
baixos rendimentos em avaliações.

Art. 56.  Será atribuída nota 0,0 (zero vírgula zero), para cada evento, ao 
acadêmico que não realizar as atividades acadêmicas ou não comparecer às 
avaliações.
Art. 57.  O professor deverá divulgar:
I - a solução padrão das avaliações escritas e orais - até a aula seguinte após 
a realização de cada avaliação; e
II - as notas das provas e trabalhos acadêmicos - até dez dias úteis após a sua
realização, respeitadas as datas estabelecidas para o término do período 
letivo.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador de Curso acompanhar o 
cumprimento das divulgações.

CAPÍTULO XVIII
DAS REVISÕES DAS AVALIAÇÕES

Art. 58.  O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações dirigindo-se ao 
professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado no 
prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado.

§ 1º  O professor terá o prazo de um dia útil para manifestação escrita sobre o 
pedido. 

Parágrafo único. Caberá ao Colegiado de Curso estabelecer medidas 
pedagógicas para correção e prevenção de altos índices de reprovação e 
baixos rendimentos em avaliações.

Art. 56.  Será atribuída nota 0,0 (zero vírgula zero), para cada evento, ao 
acadêmico que não realizar as atividades acadêmicas ou não comparecer às 
avaliações.
Art. 57.  O professor deverá divulgar:
I - a solução padrão das avaliações escritas e orais - até a aula seguinte após 
a realização de cada avaliação; e
II - as notas das provas e trabalhos acadêmicos - até dez dias úteis após a sua
realização, respeitadas as datas estabelecidas para o término do período 
letivo.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador de Curso acompanhar o 
cumprimento das divulgações.

CAPÍTULO XVIII
DAS REVISÕES DAS AVALIAÇÕES

Art. 58.  O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações dirigindo-se ao 
professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado no 
prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado.

§ 1º  O professor terá o prazo de um dia útil para manifestação escrita sobre o 
pedido. 

Parágrafo único. Caberá ao Colegiado de Curso estabelecer medidas 
pedagógicas para correção e prevenção de altos índices de reprovação e 
baixos rendimentos em avaliações.

Art. 56.  Será atribuída nota 0,0 (zero vírgula zero), para cada evento, ao 
acadêmico que não realizar as atividades acadêmicas ou não comparecer às 
avaliações.
Art. 57.  O professor deverá divulgar:
I - a solução padrão das avaliações escritas e orais - até a aula seguinte após 
a realização de cada avaliação; e
II - as notas das provas e trabalhos acadêmicos - até dez dias úteis após a sua
realização, respeitadas as datas estabelecidas para o término do período 
letivo.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador de Curso acompanhar o 
cumprimento das divulgações.

CAPÍTULO XVIII
DAS REVISÕES DAS AVALIAÇÕES

Art. 58.  O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações dirigindo-se ao 
professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado no 
prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado.

§ 1º  O professor terá o prazo de um dia útil para manifestação escrita sobre o 
pedido. 

§ 2º  O acadêmico deverá apor seu ciente no documento de resposta, e 

Parágrafo único. Caberá ao Colegiado de Curso estabelecer medidas 
pedagógicas para correção e prevenção de altos índices de reprovação e 
baixos rendimentos em avaliações.

Art. 56.  Será atribuída nota 0,0 (zero vírgula zero), para cada evento, ao 
acadêmico que não realizar as atividades acadêmicas ou não comparecer às 
avaliações.
Art. 57.  O professor deverá divulgar:
I - a solução padrão das avaliações escritas e orais - até a aula seguinte após 
a realização de cada avaliação; e
II - as notas das provas e trabalhos acadêmicos - até dez dias úteis após a sua
realização, respeitadas as datas estabelecidas para o término do período 
letivo.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador de Curso acompanhar o 
cumprimento das divulgações.

CAPÍTULO XVIII
DAS REVISÕES DAS AVALIAÇÕES

Art. 58.  O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações dirigindo-se ao 
professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado no 
prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado.

§ 1º  O professor terá o prazo de um dia útil para manifestação escrita sobre o 
pedido. 

§ 2º  O acadêmico deverá apor seu ciente no documento de resposta, e 
receber uma cópia deste.

Parágrafo único. Caberá ao Colegiado de Curso estabelecer medidas 
pedagógicas para correção e prevenção de altos índices de reprovação e 
baixos rendimentos em avaliações.

Art. 56.  Será atribuída nota 0,0 (zero vírgula zero), para cada evento, ao 
acadêmico que não realizar as atividades acadêmicas ou não comparecer às 
avaliações.
Art. 57.  O professor deverá divulgar:
I - a solução padrão das avaliações escritas e orais - até a aula seguinte após 
a realização de cada avaliação; e
II - as notas das provas e trabalhos acadêmicos - até dez dias úteis após a sua
realização, respeitadas as datas estabelecidas para o término do período 
letivo.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador de Curso acompanhar o 
cumprimento das divulgações.

CAPÍTULO XVIII
DAS REVISÕES DAS AVALIAÇÕES

Art. 58.  O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações dirigindo-se ao 
professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado no 
prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado.

§ 1º  O professor terá o prazo de um dia útil para manifestação escrita sobre o 
pedido. 

§ 2º  O acadêmico deverá apor seu ciente no documento de resposta, e 
receber uma cópia deste.

Parágrafo único. Caberá ao Colegiado de Curso estabelecer medidas 
pedagógicas para correção e prevenção de altos índices de reprovação e 
baixos rendimentos em avaliações.

Art. 56.  Será atribuída nota 0,0 (zero vírgula zero), para cada evento, ao 
acadêmico que não realizar as atividades acadêmicas ou não comparecer às 
avaliações.
Art. 57.  O professor deverá divulgar:
I - a solução padrão das avaliações escritas e orais - até a aula seguinte após 
a realização de cada avaliação; e
II - as notas das provas e trabalhos acadêmicos - até dez dias úteis após a sua
realização, respeitadas as datas estabelecidas para o término do período 
letivo.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador de Curso acompanhar o 
cumprimento das divulgações.

CAPÍTULO XVIII
DAS REVISÕES DAS AVALIAÇÕES

Art. 58.  O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações dirigindo-se ao 
professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado no 
prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado.

§ 1º  O professor terá o prazo de um dia útil para manifestação escrita sobre o 
pedido. 

§ 2º  O acadêmico deverá apor seu ciente no documento de resposta, e 
receber uma cópia deste.

Art. 59.  O acadêmico poderá ingressar com recurso quanto ao resultado da 

Parágrafo único. Caberá ao Colegiado de Curso estabelecer medidas 
pedagógicas para correção e prevenção de altos índices de reprovação e 
baixos rendimentos em avaliações.

Art. 56.  Será atribuída nota 0,0 (zero vírgula zero), para cada evento, ao 
acadêmico que não realizar as atividades acadêmicas ou não comparecer às 
avaliações.
Art. 57.  O professor deverá divulgar:
I - a solução padrão das avaliações escritas e orais - até a aula seguinte após 
a realização de cada avaliação; e
II - as notas das provas e trabalhos acadêmicos - até dez dias úteis após a sua
realização, respeitadas as datas estabelecidas para o término do período 
letivo.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador de Curso acompanhar o 
cumprimento das divulgações.

CAPÍTULO XVIII
DAS REVISÕES DAS AVALIAÇÕES

Art. 58.  O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações dirigindo-se ao 
professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado no 
prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado.

§ 1º  O professor terá o prazo de um dia útil para manifestação escrita sobre o 
pedido. 

§ 2º  O acadêmico deverá apor seu ciente no documento de resposta, e 
receber uma cópia deste.

Art. 59.  O acadêmico poderá ingressar com recurso quanto ao resultado da 
revisão, no Colegiado de Curso, via Secretaria Acadêmica, no prazo de cinco 

Parágrafo único. Caberá ao Colegiado de Curso estabelecer medidas 
pedagógicas para correção e prevenção de altos índices de reprovação e 
baixos rendimentos em avaliações.

Art. 56.  Será atribuída nota 0,0 (zero vírgula zero), para cada evento, ao 
acadêmico que não realizar as atividades acadêmicas ou não comparecer às 
avaliações.
Art. 57.  O professor deverá divulgar:
I - a solução padrão das avaliações escritas e orais - até a aula seguinte após 
a realização de cada avaliação; e
II - as notas das provas e trabalhos acadêmicos - até dez dias úteis após a sua
realização, respeitadas as datas estabelecidas para o término do período 
letivo.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador de Curso acompanhar o 
cumprimento das divulgações.

CAPÍTULO XVIII
DAS REVISÕES DAS AVALIAÇÕES

Art. 58.  O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações dirigindo-se ao 
professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado no 
prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado.

§ 1º  O professor terá o prazo de um dia útil para manifestação escrita sobre o 
pedido. 

§ 2º  O acadêmico deverá apor seu ciente no documento de resposta, e 
receber uma cópia deste.

Art. 59.  O acadêmico poderá ingressar com recurso quanto ao resultado da 
revisão, no Colegiado de Curso, via Secretaria Acadêmica, no prazo de cinco 
dias úteis do seu ciente.

Parágrafo único. Caberá ao Colegiado de Curso estabelecer medidas 
pedagógicas para correção e prevenção de altos índices de reprovação e 
baixos rendimentos em avaliações.

Art. 56.  Será atribuída nota 0,0 (zero vírgula zero), para cada evento, ao 
acadêmico que não realizar as atividades acadêmicas ou não comparecer às 
avaliações.
Art. 57.  O professor deverá divulgar:
I - a solução padrão das avaliações escritas e orais - até a aula seguinte após 
a realização de cada avaliação; e
II - as notas das provas e trabalhos acadêmicos - até dez dias úteis após a sua
realização, respeitadas as datas estabelecidas para o término do período 
letivo.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador de Curso acompanhar o 
cumprimento das divulgações.

CAPÍTULO XVIII
DAS REVISÕES DAS AVALIAÇÕES

Art. 58.  O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações dirigindo-se ao 
professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado no 
prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado.

§ 1º  O professor terá o prazo de um dia útil para manifestação escrita sobre o 
pedido. 

§ 2º  O acadêmico deverá apor seu ciente no documento de resposta, e 
receber uma cópia deste.

Art. 59.  O acadêmico poderá ingressar com recurso quanto ao resultado da 
revisão, no Colegiado de Curso, via Secretaria Acadêmica, no prazo de cinco 
dias úteis do seu ciente.

Parágrafo único. Caberá ao Colegiado de Curso estabelecer medidas 
pedagógicas para correção e prevenção de altos índices de reprovação e 
baixos rendimentos em avaliações.

Art. 56.  Será atribuída nota 0,0 (zero vírgula zero), para cada evento, ao 
acadêmico que não realizar as atividades acadêmicas ou não comparecer às 
avaliações.
Art. 57.  O professor deverá divulgar:
I - a solução padrão das avaliações escritas e orais - até a aula seguinte após 
a realização de cada avaliação; e
II - as notas das provas e trabalhos acadêmicos - até dez dias úteis após a sua
realização, respeitadas as datas estabelecidas para o término do período 
letivo.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador de Curso acompanhar o 
cumprimento das divulgações.

CAPÍTULO XVIII
DAS REVISÕES DAS AVALIAÇÕES

Art. 58.  O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações dirigindo-se ao 
professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado no 
prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado.

§ 1º  O professor terá o prazo de um dia útil para manifestação escrita sobre o 
pedido. 

§ 2º  O acadêmico deverá apor seu ciente no documento de resposta, e 
receber uma cópia deste.

Art. 59.  O acadêmico poderá ingressar com recurso quanto ao resultado da 
revisão, no Colegiado de Curso, via Secretaria Acadêmica, no prazo de cinco 
dias úteis do seu ciente.

§ 1º O Colegiado de Curso deverá constituir uma comissão, composta por três 
docentes que ministram disciplinas no curso, sendo vedada a inclusão do 

Parágrafo único. Caberá ao Colegiado de Curso estabelecer medidas 
pedagógicas para correção e prevenção de altos índices de reprovação e 
baixos rendimentos em avaliações.

Art. 56.  Será atribuída nota 0,0 (zero vírgula zero), para cada evento, ao 
acadêmico que não realizar as atividades acadêmicas ou não comparecer às 
avaliações.
Art. 57.  O professor deverá divulgar:
I - a solução padrão das avaliações escritas e orais - até a aula seguinte após 
a realização de cada avaliação; e
II - as notas das provas e trabalhos acadêmicos - até dez dias úteis após a sua
realização, respeitadas as datas estabelecidas para o término do período 
letivo.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador de Curso acompanhar o 
cumprimento das divulgações.

CAPÍTULO XVIII
DAS REVISÕES DAS AVALIAÇÕES

Art. 58.  O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações dirigindo-se ao 
professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado no 
prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado.

§ 1º  O professor terá o prazo de um dia útil para manifestação escrita sobre o 
pedido. 

§ 2º  O acadêmico deverá apor seu ciente no documento de resposta, e 
receber uma cópia deste.

Art. 59.  O acadêmico poderá ingressar com recurso quanto ao resultado da 
revisão, no Colegiado de Curso, via Secretaria Acadêmica, no prazo de cinco 
dias úteis do seu ciente.

§ 1º O Colegiado de Curso deverá constituir uma comissão, composta por três 
docentes que ministram disciplinas no curso, sendo vedada a inclusão do 
professor que corrigiu a avaliação em questão.

Parágrafo único. Caberá ao Colegiado de Curso estabelecer medidas 
pedagógicas para correção e prevenção de altos índices de reprovação e 
baixos rendimentos em avaliações.

Art. 56.  Será atribuída nota 0,0 (zero vírgula zero), para cada evento, ao 
acadêmico que não realizar as atividades acadêmicas ou não comparecer às 
avaliações.
Art. 57.  O professor deverá divulgar:
I - a solução padrão das avaliações escritas e orais - até a aula seguinte após 
a realização de cada avaliação; e
II - as notas das provas e trabalhos acadêmicos - até dez dias úteis após a sua
realização, respeitadas as datas estabelecidas para o término do período 
letivo.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador de Curso acompanhar o 
cumprimento das divulgações.

CAPÍTULO XVIII
DAS REVISÕES DAS AVALIAÇÕES

Art. 58.  O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações dirigindo-se ao 
professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado no 
prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado.

§ 1º  O professor terá o prazo de um dia útil para manifestação escrita sobre o 
pedido. 

§ 2º  O acadêmico deverá apor seu ciente no documento de resposta, e 
receber uma cópia deste.

Art. 59.  O acadêmico poderá ingressar com recurso quanto ao resultado da 
revisão, no Colegiado de Curso, via Secretaria Acadêmica, no prazo de cinco 
dias úteis do seu ciente.

§ 1º O Colegiado de Curso deverá constituir uma comissão, composta por três 
docentes que ministram disciplinas no curso, sendo vedada a inclusão do 
professor que corrigiu a avaliação em questão.

Parágrafo único. Caberá ao Colegiado de Curso estabelecer medidas 
pedagógicas para correção e prevenção de altos índices de reprovação e 
baixos rendimentos em avaliações.

Art. 56.  Será atribuída nota 0,0 (zero vírgula zero), para cada evento, ao 
acadêmico que não realizar as atividades acadêmicas ou não comparecer às 
avaliações.
Art. 57.  O professor deverá divulgar:
I - a solução padrão das avaliações escritas e orais - até a aula seguinte após 
a realização de cada avaliação; e
II - as notas das provas e trabalhos acadêmicos - até dez dias úteis após a sua
realização, respeitadas as datas estabelecidas para o término do período 
letivo.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador de Curso acompanhar o 
cumprimento das divulgações.

CAPÍTULO XVIII
DAS REVISÕES DAS AVALIAÇÕES

Art. 58.  O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações dirigindo-se ao 
professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado no 
prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado.

§ 1º  O professor terá o prazo de um dia útil para manifestação escrita sobre o 
pedido. 

§ 2º  O acadêmico deverá apor seu ciente no documento de resposta, e 
receber uma cópia deste.

Art. 59.  O acadêmico poderá ingressar com recurso quanto ao resultado da 
revisão, no Colegiado de Curso, via Secretaria Acadêmica, no prazo de cinco 
dias úteis do seu ciente.

§ 1º O Colegiado de Curso deverá constituir uma comissão, composta por três 
docentes que ministram disciplinas no curso, sendo vedada a inclusão do 
professor que corrigiu a avaliação em questão.

§ 2º  A Comissão deverá analisar o pedido do acadêmico, consultar o 

Parágrafo único. Caberá ao Colegiado de Curso estabelecer medidas 
pedagógicas para correção e prevenção de altos índices de reprovação e 
baixos rendimentos em avaliações.

Art. 56.  Será atribuída nota 0,0 (zero vírgula zero), para cada evento, ao 
acadêmico que não realizar as atividades acadêmicas ou não comparecer às 
avaliações.
Art. 57.  O professor deverá divulgar:
I - a solução padrão das avaliações escritas e orais - até a aula seguinte após 
a realização de cada avaliação; e
II - as notas das provas e trabalhos acadêmicos - até dez dias úteis após a sua
realização, respeitadas as datas estabelecidas para o término do período 
letivo.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador de Curso acompanhar o 
cumprimento das divulgações.

CAPÍTULO XVIII
DAS REVISÕES DAS AVALIAÇÕES

Art. 58.  O acadêmico terá direito à revisão de suas avaliações dirigindo-se ao 
professor, em primeira instância, por meio de requerimento protocolizado no 
prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado.

§ 1º  O professor terá o prazo de um dia útil para manifestação escrita sobre o 
pedido. 

§ 2º  O acadêmico deverá apor seu ciente no documento de resposta, e 
receber uma cópia deste.

Art. 59.  O acadêmico poderá ingressar com recurso quanto ao resultado da 
revisão, no Colegiado de Curso, via Secretaria Acadêmica, no prazo de cinco 
dias úteis do seu ciente.

§ 1º O Colegiado de Curso deverá constituir uma comissão, composta por três 
docentes que ministram disciplinas no curso, sendo vedada a inclusão do 
professor que corrigiu a avaliação em questão.

§ 2º  A Comissão deverá analisar o pedido do acadêmico, consultar o 
professor e emitir um parecer sobre o resultado da revisão, e encaminhar para 



o Colegiado de Curso, para homologação.o Colegiado de Curso, para homologação.o Colegiado de Curso, para homologação.

§ 3º  Da homologação do Colegiado de Curso não caberá recurso.

o Colegiado de Curso, para homologação.

§ 3º  Da homologação do Colegiado de Curso não caberá recurso.

o Colegiado de Curso, para homologação.

§ 3º  Da homologação do Colegiado de Curso não caberá recurso.

o Colegiado de Curso, para homologação.

§ 3º  Da homologação do Colegiado de Curso não caberá recurso.

CAPÍTULO XIX
DO TRATAMENTO DIFERENCIADO

o Colegiado de Curso, para homologação.

§ 3º  Da homologação do Colegiado de Curso não caberá recurso.

CAPÍTULO XIX
DO TRATAMENTO DIFERENCIADO

o Colegiado de Curso, para homologação.

§ 3º  Da homologação do Colegiado de Curso não caberá recurso.

CAPÍTULO XIX
DO TRATAMENTO DIFERENCIADO

Art. 60.  As disciplinas de Estágio Obrigatório, Atividades Complementares e 

o Colegiado de Curso, para homologação.

§ 3º  Da homologação do Colegiado de Curso não caberá recurso.

CAPÍTULO XIX
DO TRATAMENTO DIFERENCIADO

Art. 60.  As disciplinas de Estágio Obrigatório, Atividades Complementares e 
as que envolvam a elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso, poderão 

o Colegiado de Curso, para homologação.

§ 3º  Da homologação do Colegiado de Curso não caberá recurso.

CAPÍTULO XIX
DO TRATAMENTO DIFERENCIADO

Art. 60.  As disciplinas de Estágio Obrigatório, Atividades Complementares e 
as que envolvam a elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso, poderão 
admitir tratamento diferenciado quanto ao período de realização de suas 

o Colegiado de Curso, para homologação.

§ 3º  Da homologação do Colegiado de Curso não caberá recurso.
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