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PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRA.DUA<;Ao

A Pr6-Reitora de Ensino de Gradua<;aoda Universidade Federal do Para, no uso
de suas atribui<;oesestatutarias e regimentais,

Considerando que os Projetos Pedag6gicos dos Cursos de Gradua<;ao definem 0

tempo maximo de sua dura<;ao,em conformidade com a legisla<;aofederal;

Considerando que 0 tempo de permanencia dos alunos no Curso nao deve
ultrapassar 0 tempo legal maximo de dura<;ao;

Considerando que muitos alunos dos Cursos de Gradua<;ao, da capital e do
interior, ja ultrapassaram 0 tempo maximo para a conclusao dos seus estudos,

Expedir a presente Instru~ao Normativa para disciplinar os procedimentos a
serem adotados para os alunos de gradua<;ao regidos pela Resolu<;ao nO580, de 29 de janeiro de
1992 - CONSEP (atual CONSEPE), que ja ultrapassaram 0 tempo maximo para a conclusao do
seu curso, nos termos seguintes:

01. Cabera ao Centro de Registro e Indicadores Academicos (CIAC) disponibilizar as Faculdades
ou Escolas, a cada per[odo letivo, a rela<;aode alunos que, nos termos da legisla<;aoespecffica
do Curso, ultrapassaram 0 tempo maximo para a conclusao dos estudos.

02. A dire<;aoda Faculdade ou Escola convocara semestralmente por meio de Edital (Anexo 1) os
alunos que se encontrem na situa<;aodescrita acima, fixando prazo para seu comparecimento a
Subunidade, a fim de dar inicio ao Processo Administrativo de Perda de Vinculo Institucional.

2.2. 0 Edital devera ser encaminhado a Pr6-Reitoria de Ensino de Gradua<;ao (PROEG)
no prazo estabelecido no Calendario Academico, para divulga<;ao na pagina da UFPA;

03. Ao comparecer a Faculdade ou Escola, 0 aluno devera assinar 0 REGISTRO DE CIENCIA de
sua situa<;aoacademica e dos procedimentos a serem adotados (Anexo 2).

04. 0 aluno que desejar concluir 0 seu Curso tera direito de manifestar a sua pretensao e
apresentar, no prazo de dez (10) dias corridos da data de ciencia, as razoes do nao cumprimento
do tempo legal maximo de permanencia (Anexo 3).

05. A dire<;aoda Subunidade designara Comissao Especial para apreciar e emitir parecer sobre 0
pedido do aluno.



5.1. Na analise e julgamento do pedido, a Comissao devera levar em considerac;:ao a
situac;:ao academica e as condic;:oes pessoais do aluno, assirn como as condic;:oes de oferta de
disciplinas.

6.1. 0 parecer favoravel devera indicar a numero de periodos letivos a serem concedidos
ao aluno para a integralizac;:ao do curso, que nao podera ultrapassar dais (2) anos consecutivos,
bem como apresentar a Planejamento das Atividades Curriculares par periodo letivo concedido.

07. Acatado a parecer favoravel pelo Conselho da Subunidade, a aluno devera assinar perante a
Faculdade au Escola a Termo de Compromisso (Anexo 4), do qual constara a Planejamento das
Atividades Curriculares a serem realizadas em cada periodo letivo.

09. Rejeitado a pedido de conclusao do curso pela Faculdade au Escola sera decretada a perda
do vinculo institucional do aluno, devendo este ser notificado oficialmente da decisao (Anexo 3).

10. Perdera a direito a vaga na UFPA, a aluno que:
I - nao atender a convocac;:ao (item 02) no prazo estipulado au;
11- receber parecer desfavoravel ao pedido de conclusao do Curso au;
III - nao cumprir a prazo estipulado no Termo de Compromisso firmado com a

subunidade.

11. Cabe a direc;:ao da Subunidade dar andamento ao processo individual de perda de vinculo,
encaminhando ao CIAC a documentac;:ao referente a cada situ3c;:ao, conforme abaixo:

a) Nao atendimento a convocacao: Edital de convoca980, Aviso de Edital e Ata da reuniao
do Conselho da Faculdade em que foi aprovada a efetivac;:ao da perda de vaga;

b) Indeferimento do pedido de conclusao de curso: Edital de convocac;:ao, Aviso de Edital,
Registro de ciencia, Ata da reuniao do Conselho em que foi aprovado a parecer desfavoravel ao
pedido apresentado pelo aluno e Notificac;:ao da decisao;

c) Descumprimento do prazo estipulado no Termo de Compromisso: Edital de
convocac;:ao, Aviso de Edital, a Registro de Ciencia, a Termo de Compromisso e a Ata da reuniao
em que foi homologado a referido Termo.

12. A presente Instruc;:ao Normativa nao se aplica aos alunos:
a) que ultrapassaram a tempo maximo de permanencia no curso e que ja tenham firmado

Termo de Compromisso com a Subunidade;
b) que hajam perdido a vinculo com a Instituic;:ao em decorrencia da prescric;:ao da vaga no

Curso.

13. A presente Instruc;:ao Normativa entra em vigor a partir desta data e tera vigencia ate a ana de
2011 a partir de quando serao avaliados as seus resultados e a sua eficacia.


