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Sejam bem vindoS à Universidade Federal de 
Lavras, a instituição que vocês escolheram para iniciar 
uma nova etapa em suas vidas. Desejamos que alcan-
cem pleno êxito na vida acadêmica e os convidamos 
para serem nossos parceiros para, se necessário, supe-
rar dificuldades e alcançar soluções.
 A UFLA é uma instituição diferenciada em relação 
à produção de conhecimento e capacitação de profis-
sionais, pois possui há várias décadas inserção na pós-
graduação, na pesquisa e na extensão universitária com 
muita relevância proporcionando aos estudantes o que 
tem de melhor. Mas a sua boa formação será resultado 
das OPORTUNIDADES associadas às suas ATITUDES. 
 É preciso ser DEDICADO, ter RESPONSABILIDADE, 
manter-se INFORMADO, identificar suas DIFICULDA-
DES e BUSCAR APOIO, descobrir seus MÉTODOS DE 
ESTUDO. 
 Para auxiliar no início da vida acadêmica, apresen-
tamos este manual que reúne normas, informações, 
orientações e procedimentos importantes para a sua 
vida na Universidade. Ele será sempre útil, tanto na rei-
vindicação de seus direitos quanto no cumprimento de 
seus deveres, portanto tenha-o sempre ao seu alcance.
 De posse desta informação, suas ações serão mais 
acertadas, agilizando inclusive o fluxo administrativo 
dos documentos de seu interesse. Frisamos que es-
tar atento às normas acadêmicas é a certeza de poder 
conviver num ambiente de confiança, respeito, solida-
riedade e responsabilidade.

SEJA BEM-VINDO!!!

Profª. drª. Soraya alvarenga botelho

Pró-Reitora de Graduação

CARO 
ESTUDANTE,
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fundada em 1908 
como Escola Agrícola 
de Lavras, em 1938 pas-
sou a ser denominada 
Escola Superior de Agri-
cultura de Lavras, sendo 
federalizada em 1963. 
Em 1994, foi transforma-
da em Universidade Fe-
deral de Lavras, e desde 
então, segue no desen-
volvimento e expansão 
contínuos dos serviços 
prestados à sociedade.
 O vigor e a grandio-
sidade da UFLA podem 
ser mensurados quan-
do se analisam sua atual 
estrutura e suas pers-
pectivas futuras. São 18 
departamentos didáti-
co-científicos, que atu-
am em diferentes áreas 
do conhecimento, pre-
parando mais de 10.000 
estudantes em 35 cur-
sos de graduação (30 
presenciais e 5 na moda-
lidade a distância).   
 Na pós-graduação, 
são mais de 2.400 matri-
culados em 32 cursos de 
mestrado e 22 de douto-
rado. Com relação à es-
pecialização a distância, 

são mais de 5.000 estudantes de todos os estados 
brasileiros e do exterior. 
 Com esses indicadores, a UFLA consolida-se 
como uma das mais importantes instituições de edu-
cação superior do Brasil. Sempre atenta para o papel 
social do ensino superior, preocupando-se não so-
mente com a sua universalização, mas também com 
a qualidade da formação profissional e cidadã.
 São mais de 30 mil profissionais graduados, es-
pecializados e pós-graduados atuantes no Brasil e no 
exterior. Isso é UFLA! Isso é história!

Estrutura planEjada

 A UFLA possui um campus universitário que ocu-
pa 600 hectares, sendo 250 mil m2 de área constru-

CONHEÇA A 
HISTÓRIA DA UFLA

Museu Bi-Moreira
Primeiro Prédio construído na UFLA, em 1908
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ída. Dispõe de 120 salas 
de aula, 27 anfiteatros e 
168 laboratórios temá-
ticos modernamente 
equipados para o ensino,  
pesquisa e  prestação de 
serviços, dos quais 18. 
Há várias áreas de culti-
vos, casas de vegetação 
e horto de plantas me-
dicinais; diversas insta-
lações florestais e agro-
pecuárias, inclusive duas 
fazendas experimentais: 
uma em Lavras, e outra 
em Ijaci, município dis-
tante 10 quilômetros.
 Agrega-se a essa in-
fraestrutura, a Biblioteca 
Universitária, com área 
física de 5.000 m2 e 
acervo bibliográfico com 
mais de 250 mil exem-
plares distribuídos entre  
periódicos,  livros e dis-
sertações/teses, além de 

diversas bases de dados para consultas avançadas.

rEcursos Humanos

 A UFLA possui mais de 600 professores, que se 
destacam pelo alto nível de especialização (mais de 
90% com titulação de doutor), o que faz com que a 
UFLA atinja o padrão de capacitação das melhores 
universidades de países desenvolvidos. O quadro 
de servidores técnico-administrativos também pos-
sui excelente qualificação profissional, o que contri-
bui para a geração de conhecimentos,  tecnologias,  
inovação e na extensão universitária.
 O campus da UFLA oferece ampla estrutura de 
apoio, como alojamentos estudantis, ginásio polies-
portivo, quadras e estádio de futebol, restaurante 
universitário, lanchonetes, centro de convivência, 
centro de integração universitária com  infraestrutu-
ra para esporte e lazer, salão de convenções, agên-
cias de correios, bancos, cooperativas de consumo 
e de trabalho, hotel, centro de treinamento, labora-
tório de idiomas automatizado, rádio e TV ligadas 
ao sistema educativo, editora, gráfica, livraria e duas 
fundações de apoio à instituição: a Fundação de 
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe) e a 
Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural 
(Fundecc).
 A organização do espaço da UFLA vem sendo 
planejada estrategicamente para acolher a Univer-
sidade do futuro. Estão sendo desenvolvidas, atual-
mente, ações que contemplam um plano ambiental 
e de infraestrutura, planejado para abrigar o cres-
cimento acelerado que a universidade experimenta 
– ações  que são de extrema importância para o de-
senvolvimento das atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão e da própria convivência na universidade.
 Todo o processo de reestruturação e expansão 
do ensino superior na UFLA vem sendo acom-
panhado pela ampliação dos recursos humanos, 
adequação de infraestrutura, renovação de prá-
ticas pedagógicas e convergência das ações de 
extensão, de pós-graduação, de pesquisa e de as-
sistência estudantil.

Museu Bi-Moreira
Primeiro Prédio construído na UFLA, em 1908
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a eStrutura administrativa da Universidade Federal de Lavras é 
composta por Conselhos Superiores, Reitoria, Pró-Reitorias, Departa-
mentos, Órgãos e Setores.

ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA 
DA UFLA

CONSELHO UNIVERSITÁRIO – 
CUNI: Órgão superior de delibera-
ção coletiva da Universidade, em 
matéria de administração financei-
ra e política universitária.

CONSELHO DE ENSINO, PESQUI-
SA E EXTENSÃO – CEPE: Órgão 
superior de deliberação coletiva, 
autônomo em sua competência, 
responsável pela coordenação de 
todas as atividades de ensino, pes-
quisa e extensão da Universidade.

REITORIA: Órgão executivo que 
superintende todas as atividades 
universitárias, é exercida pelo Rei-
tor e compreende as Pró-Reitorias; 
Órgãos de Apoio e Assessoramen-
to; Órgãos da Administração Geral 
e Órgãos Suplementares.

SECRETARIA DA REITORIA
Telefone: (35) 3829-1502
E-mail: reitoria@reitoria.ufla.br

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS 
ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS 
(PRAEC): Órgão Colegiado que 
tem como objetivo planejar e pro-
por as políticas sociais; executar as 
atividades de assistência e promo-
ção social. Localizada no Campus 
Histórico.

PRÓ-REITOR
Prof. João Almir de Oliveira

Telefone: (35) 3829-1132
E-mail: praec@praec.ufla.br
Site: www.praec.ufla.br

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E 
CULTURA (PROEC): Órgão Cole-
giado responsável pela coordena-
ção, promoção e desenvolvimento 
de todas as atividades relacio-
nadas com a extensão e cultura, 
na área da Instituição e fora dela, 
quando promovidas pela UFLA. 
Localizada no prédio da Reitoria.

PRÓ-REITOR
Prof. José Roberto Pereira
Telefone: (35) 3829-1212
E-mail: chefia.proec@proec.ufla.br
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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DE PESSO-
AS (PRGDP): Órgão Colegiado 
responsável pela elaboração, pla-
nejamento, coordenação, execução 
e avaliação da política de gestão 
de pessoas da UFLA.

PRÓ-REITORA
Profª. Valéria da Glória Pereira Brito
Telefone: (35) 3829-1139
E-mail: prgdp@prgdp.ufla.br

PRÓ-REITORIA DE 
GRADUAÇÃO (PRG): Órgão Co-
legiado, que tem por finalidade a 
supervisão e controle das ativida-
des relacionadas com o ensino de 
graduação. Localizada no prédio 
da Reitoria.

PRÓ-REITORA
Profª. Soraya Alvarenga Botelho
Telefone: (35) 2142-2076
E-mail: prg@prg.ufla.br

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA 
(PRP): Órgão Colegiado respon-
sável pela coordenação das ações 
de pesquisa da Universidade, bem 
como pela política e elaboração 
do programa geral das atividades 
de pesquisa dos Departamentos, 
Núcleos ou Grupos Temáticos e de 
pesquisadores individuais. Locali-
zada no prédio da Reitoria.

PRÓ-REITOR
Prof. José Maria de Lima
Telefone: (35) 3829-1127
E-mail: prp@prp.ufla.br 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJA-
MENTO E GESTÃO (PROPLAG): 
Órgão Colegiado responsável 
pelo planejamento, organização, 
supervisão e controle das ativida-
des administrativas, objetivando 

o aperfeiçoamento contínuo dos 
serviços, a desburocratização, o 
aumento de produtividade e mo-
dernização administrativa. Locali-
zada no prédio da Reitoria.

PRÓ-REITOR
Prof.  Patrícia Maria Silva
Telefone: (35) 3829-1219
E-mail: proplag@proplag.ufla.br

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADU-
AÇÃO (PRPG): Órgão Colegiado, 
que tem por finalidade a coorde-
nação, supervisão e fiscalização 
dos cursos de pós-graduação 
oferecidos pela UFLA, e das ativi-
dades de treinamento de docentes 
e servidores técnicos administra-
tivos, em nível de pós-graduação. 
Localizada no prédio da Reitoria.

PRÓ-REITOR
Prof. Alcides Moino Junior
Telefone: (35) 3829-1126
E-mail: prpg@prpg.ufla.br

DIRETORIA DE REGISTRO E CON-
TROLE ACADÊMICO (DRCA) 
É o órgão da administração res-
ponsável pela documentação 
acadêmica. Realiza a matrícula, os 
registros e controles acadêmicos, 
a emissão de documentos, diplo-
mas, certificados, declarações, 
atestados, históricos escolares e 
outros relativos às atividades de 
ensino. Subordinada à Pró-Reitoria 
de Graduação, a DRCA está loca-
lizada no prédio da Administração 
Central. 

DIRETORA
Vânia Ferreira de Souza
Telefone: (35) 3829-1134
E-mail: graduacao@drca.ufla.br
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DIRETORIA DE APOIO E DE-
SENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 
(DADP): É um órgão subordina-
do à Pró-Reitoria de Graduação e 
tem como objetivo o atendimento 
ao corpo docente e discente da 
UFLA, buscando com isso, a me-
lhoria da qualidade do processo 
ensino-aprendizagem. Está sedia-
do no Pavilhão de Aulas I (PV1).

DIRETOR
José Antônio Araújo Andrade
Telefone: (35) 3829-1151
E-mail: dadp@dadp.ufla.br

DIRETORIA DE PROCESSOS SE-
LETIVOS (DIPS): É o órgão res-
ponsável pela elaboração, acom-
panhamento e operacionalização 
de todos os processos seletivos da 
Universidade Federal de Lavras. 
Subordinada à Pró-Reitoria de 
Graduação, a DIPS está localizada 
no prédio da Administração Cen-
tral. 

DIRETORA
Maria Eugênia Alvarenga Oliveira
Telefone: (35) 3829-1133
E-mail: atendimento@dips.ufla.br

 

COLEGIADOS DE CURSO
Cada curso de graduação possui 
um Colegiado responsável pela 
coordenação, planejamento, acom-
panhamento, controle e avaliação 
das atividades de ensino. É com-
posto por um Coordenador, qua-
tro representantes docentes, um 
representante discente de gradu-
ação e um representante técnico
-administrativo. 

COORDENADOR (A) DE CURSO
Docente que, com a colaboração 
do Colegiado, supervisiona as 
atividades didáticas de um curso. 
Orienta os acadêmicos no que diz 
respeito à matrícula, planejamento 
de estudos e demais atividades 
acadêmicas. Cada Colegiado conta 
também com um Coordenador 
Adjunto.

G009 - Administração 
Coordenador: Profª. Maria Cristina 
Angélico Mendonça
Contatos: 3829-1767 
mariacam@dae.ufla.br

G026 - Administração Pública
Coordenador:  Prof. Dênis Renato 
de Oliveira 
Contatos: 3829-3130 
denis.oliveira@dae.ufla.br

G001 - Agronomia 
Coordenador: Profª. Flávia Barbosa 

Silva Botelho 
Contatos: 3829-3148
flaviabotelho@dag.ufla.br 

G010 - Ciência da Computação 
Coordenador: Profª. Marluce 
Rodrigues Pereira 
Contatos: 3829-1540
marluce@dcc.ufla.br

G012  - (bacharelado) Ciências 
Biológicas 
Coordenador: Prof. Marconi Souza 
Silva 
Contatos: 3829-3136 
marconisilva@dbi.ufla.br
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G020 -  (licenciatura) 
Ciências Biológicas 
Coordenador: Prof ª. Larissa 
Fonseca Andrade Vieira 
Contatos: 3829-4535 
larissa.vieira@dbi.ufla.br

G027 - Direito 
Coordenador: 
Prof.Pedro Ivo Ribeiro Diniz 
Contatos: 3829-1950
pedrodiniz@dae.ufla.br

G017 -  (bacharelado) 
Educação Física 
Coordenador: Prof. Luiz Henrique 
Rezende Maciel 
Contatos: 3829-5268 
lhrmaciel@hotmail.com

G016 -  (licenciatura) 
Educação Física 
Coordenador: Prof. Fábio Pinto 
Gonçalves Dos Reis 
Contatos: 3829-5135 
fabioreis@def.ufla.br

G003 - Engenharia Agrícola 
Coordenadora: Profª. Mirléia 
Aparecida de Carvalho 
Contatos: 3829-1533 
mirleiaap@deg.ufla.br

G019 - Engenharia Ambiental e 
Sanitária 
Coordenador: Prof. Ronaldo Fia 
Contatos: 3829-1028
ronaldofia@deg.ufla.br

G011 - Engenharia de Alimentos 
Coordenador: Profª. Alcinéia de 
Lemos Souza Ramos 
Contatos: 2142-2113  
alcineia@dca.ufla.br

G031 - Engenharia Civil /ABI
Coordenador : André Luiz 
Zangiacomo
Contatos 3829-5117
andrezangiacomo@deg.ufla.br

G022 - Engenharia de Controle e 
Automação 
Coordenador: Prof. Daniel 
Augusto Pereira 
Contatos: 3829-2072
daugustop@gmail.com

G034 - Engenharia de  
Materiais/ABI
Coordenador: Juliano Elvis Oliveira
Contatos; 3829-4609/4663
juliano.oliveira@deg.ufla.br

G005 - Engenharia Florestal 
Coordenador: Prof. Luis Antônio 
Coimbra Borges 
Contatos: 3829-1063 
luis.borges@dcf.ufla.br

G032 - Engenharia Mecânica/ABI
Coordenador : Ricardo Rodrigues 
Magalhães
Contatos :  3829-5234
ricardom@deg.ufla.br

G033 - Engenharia Química/ABI
Coordenador :Zuy Maria Magriotis
Contatos : 3829-1889
zuy@dqi.ufla.br

G024 - Filosofia 
Coordenador: Prof. Luiz Marcos 
da Silva Filho 
Contatos: 2142-2122
luizmarcos@dch.ufla.br
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G018 - Física 
Coordenador: Prof. Iraziet da 
Cunha Charret 
Contatos: 3829-1642 
iraziet@dex.ufla.br

G025 - Letras Português/Inglês 
Coordenador: Profª. Helena Maria 
Ferreira 
Contatos: 2142-2110  
helenaferreira@dch.ufla.br

G015 - Matemática 
Coordenador: Profª : Rosana Maria  
Mendes  
Contatos: 3829-1645  
rosanamendes@dex.ufla.br

G035 - Medicina
Coordenadora: Joziana Muniz de 
Paiva Barçante
Contatos: 3829-5250/1741
joziana@dmv.ufla.br

G007 - Medicina Veterinária 
Coordenador: Profª. Suely de 
Fátima Costa 
Contatos: 3829-1740 
sfcosta@dmv.ufla.br

G023 - Nutrição 
Coordenador: Profª Sandra 
Bragança Coelho 
Contatos: 3829-5243
sandracoelho@dca.ufla.br

G036 - Pedagogia
Coordenadora: Ilza do Carmo 
Vieira Goulart 
Contatos: 3829-4620 
ilsa.goulart@ded.ufla.br

G013 Química (licenciatura)
Coordenadora: Profª. Josefina 
Aparecida de Souza  
Contatos: 3829-1890

G021 - (bacharelado) Química 
Coordenadora: Profª. Josefina 
Aparecida de Souza 
Contatos: 3829-1890  

G014 - Sistemas de Informação 
Coordenador: Profª. Ana Paula 
Piovesan Melchiori 
Contatos: 3829-1935
anapaula@dcc.ufla.br

G002 - Zootecnia
Coordenador: Prof. Edison José 
Fassani 
Contatos: 3829-1067 
fassani@dzo.ufla.br
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SECRETARIA DOS 
COLEGIADOS DOS CURSOS 
DE GRADUAÇÃO (SCCG)
É a Secretaria encarregada de executar as deliberações compe-
tentes do Colegiado e do Coordenador de Curso. Conforme o Regimento 
da Pró-Reitoria de Graduação é competência da Secretaria Geral dos 
Colegiados dos Cursos de Graduação, dentre outras:

I. Intermediar ações de natureza operacional e logística entre os estu-
dantes de graduação e os coordenadores de curso;
II. atender e orientar os estudantes a respeito de matrícula;
III. assessorar o Coordenador de Curso e a Pró-Reitoria de Graduação 
na condução e gestão dos Projetos Pedagógicos dos cursos;
IV. providenciar os trâmites dos seguintes itens: 

a) equivalência de atividades acadêmicas;
b) estágio supervisionado, projeto orientado e Trabalho de Conclu-
são de Curso;
c) registro de atividades vivenciais na UFLA;
d) registro de estudantes nos órgãos de representação estudantil;
e) exame de suficiência;
f) aproveitamento de disciplinas;
g) exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE.

 

DEPARTAMENTOS 
DIDÁTICO-CIENTÍFICOS
o dePartamento é o contato direto do acadêmico sobre questões 
relativas às aulas, trabalhos escolares, notas e revisão de provas. Compõe 
a estrutura universitária no que diz respeito à organização administrativa, 
didático-científica e de distribuição de pessoal e compreende disciplinas 
afins.
 São dezoito os Departamentos Didático-Científicos da UFLA:



21

U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D E  L A V R A S

CENTRO DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA (CEAD)

Nome do departamento Código 
depto.

Código 
disciplinas Telefone e-mail

Administração e Economia DAE GAE 3829-1441 secdae@dae.ufla.br

Agricultura DAG GAG 3829-1301 dag@dag.ufla.br

Biologia DBI GBI 3829-1341 dbi@dbi.ufla.br

Ciência da Computação DCC GCC 3829-1545 dcc@dcc.ufla.br

Ciências da Saúde DSA GSA 3829-5211 dsa@dsa.ufla.br

Ciência do Solo DCS GCS 3829-1251 dcs@dcs.ufla.br

Ciência dos Alimentos DCA GCA 3829-1391 dca@dca.ufla.br

Ciências Exatas DEX GEX 3829-1961 dex@dex.ufla.br

Ciências Florestais DCF GEF 3829-1411 dcfchefia@dcf.ufla.br

Ciências Humanas DCH GCH 3829-1049 dch@dch.ufla.br

Direito DIR GDI 3829-4500 secretaria@dir.ufla.br

Educação DED GDE 3829-1445 ded@ded.ufla.br

Educação Física DEF GFD 3829-1293 def@def.ufla.br

Engenharia DEG GNE 3829-1481 deg@deg.ufla.br

Entomologia DEN GET 3829-1291 den@den.ufla.br

Física DFI GFI 3829-1379 dfi@dfi.ufla.br

Fitopatologia DFP GFP 3829-1281 dfp@dfp.ufla.br

Medicina Veterinária DMV GMV 3829 -1148 dmv@dmv.ufla.br

Nutrição DNU GNU 3829-1995 dnu@dnu.ufla.br

Química DQI GQI 3829-1271 dqi@dqi.ufla.br

Zootecnia DZO GZO 3829-1231 dzo@dzo.ufla.br

o centro de Educação a 
Distância (CEAD) é resultado da 
institucionalização da educação a 
distância (EaD) na Universidade 
Federal de Lavras (UFLA).  Para 
o cumprimento de suas metas e 
ações, o CEAD conta com o apoio 
de docentes e coordenadores 
renomados, uma equipe de profis-
sionais qualificados, estrutura física 
e recursos didáticos, pedagógicos 
e tecnológicos para garantir a efe-
tividade das ações educacionais e 

a satisfação de docentes e discen-
tes.
 Dentre as ações do CEAD está 
a oferta de Ambientes Virtuais 
de Aprendizagem (AVA) e outras 
tecnologias digitais como apoio ao 
ensino presencial. Principalmente 
o uso de AVA passou a ser recurso 
importante para a organização e 
no gerenciamento de conteúdos 
de aulas e cursos acessados pela 
internet, permitindo ao professor o 
acompanhamento permanente do 
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progresso dos estudantes. 
 Nessa perspectiva, foi elaborado o Projeto 
Aprender que, a partir de 2009, oferece o am-
biente Moodle aos professores e estudantes de 
graduação presencial.  O Projeto Aprender aten-
de hoje a 396 professores e 11.431 estudantes 
dos diversos cursos superiores da UFLA. Com as 
mesmas características, foi implantado em 2010 
o Projeto Avançar, para atender aos cursos de 
Pós-Graduação stricto sensu.
 Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem ofe-
recem um conjunto de ferramentas que ampliam 
as possibilidades de acesso aos materiais didáti-
cos (textos, vídeos, entre outros), possibilitam a 
entrega de trabalhos via ambiente virtual, au-
mentam os canais de comunicação entre docen-
tes e discentes, potencializam as possibilidades 
de trabalho colaborativo em grupos, possibilitam 
criação de fóruns de discussão e outras ativida-
des.

Contatos:
Secretaria do CEAD – 3829-1035
Projeto Aprender (AVA) – 3829-5225

COORDENADORES 
DE CURSOS A 
DISTÂNCIA

GD002 - 
Administração 
Pública 
Coord.:Profª. Heloísa 
Rosa Carvalho
Contatos: 3829-1756 
rosa@dae.ufla.br

GD003 - Filosofia 
Coord.: Prof. André 
Chagas Ferreira de 
Souza 
Contatos: 2142-2116 
chagas.andre@dch.
ufla.br

GD004 
Letras - Inglês 
Coord.: Prof. Patrícia 
Vasconcelos Almeida
Contatos: 2142-2126 
patricialmeida@dch.
ufla.br

GD005 - Letras
Português
Coord.: Profª. 
Mauricéia Silva de 
Paula Vieira 
Contatos: 2142-2123
mauriceia@dch.ufla.br

GD006 – Pedagogia
Coord.: Profª. Erica 
Alves Barbosa 
Medeiros Carvalho
Contatos: 3829-4633
pedagogia.coord@
cead.ufla.br 
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BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA: 
SUPORTE AO ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO 

a biblioteca Universitária 
da Universidade Federal de Lavras 
foi inaugurada em 1958, na então 
Escola Superior de Agricultura 
de Lavras e estava localizada no 
centro histórico. Em seu início, era 
organizada de maneira simples, 
mas já com o objetivo de prover 
de informações os estudantes de 
agronomia daquela época. Alunos 
e professores trocavam livros e 
revistas, doavam títulos à Bibliote-
ca e assim o acervo foi ampliando 
e suprindo as necessidades infor-
macionais. Foi dessa forma que a 
Biblioteca iniciou o seu papel de 
disseminadora da informação na 
universidade.
 Já incorporada às inovações 

tecnológicas, a Biblioteca evoluiu 
de sistema isolado para um siste-
ma integrado, envolvendo todas as 
suas atividades desde a formação 
e desenvolvimento do acervo até o 
empréstimo, oferecendo aos seus 
usuários o acesso via web para 
consultar, reservar livros e outros 
materiais, renovar seus emprésti-
mos, identificar e pesquisar assun-
tos do seu interesse nos acervos 
impresso e digital disponíveis.
 Atualmente o seu prédio tem 
5.200 m2 e está instalado no cen-
tro do campus universitário, próxi-
mo aos correios, à cantina, à agên-
cia do Banco do Brasil, aos caixas 
eletrônicos, à livraria universitária, 
à central de fotocópias, ao restau-
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rante universitário, às associações 
de classe e à maioria das edifica-
ções destinadas às salas de aula.
O seu espaço é composto por an-
fiteatro, dois espaços de pesquisa 
virtual com recursos tecnológicos. O 
acervo é composto por mais de 300 
mil exemplares, entre livros, perió-
dicos, CD-ROM, mapas, normas e 
catálogos técnicos, teses, disserta-
ções e outros.
 O horário de atendimento du-
rante o período letivo é de segunda 
a sexta-feira, das 7 às 22h, e aos 
sábados, das 7 às 13 horas, ininter-
ruptamente. Já no período de férias, 
a Biblioteca funciona de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 19 horas.
 Os serviços oferecidos são: au-
toempréstimo de obras impressas, 
empréstimo de netbooks, autodevo-
lução, ficha catalográfica, orientação 

sobre o uso do Portal de Periódicos 
da Capes e do Repositório Institu-
cional, orientação sobre as normas 
bibliográficas e sobre o manual de 
normalização da UFLA, empréstimo 
de computadores do Espaço de 
Pesquisa Virtual, visitas orientadas, 
atividades culturais e outros.
 É ofertado ainda um progra-
ma de capacitação para os novos 
usuários, nas modalidades virtual e 
presencial, que tem como objetivo 
apresentar as normas de utilização 
dos serviços da Biblioteca, os di-
reitos e os deveres dos usuários. A 
participação nessa capacitação dos 
alunos ingressantes nos cursos de 
graduação da UFLA é indispensá-
vel para habilitar o cartão de iden-
tificação da UFLA na Biblioteca e 
poder utilizar os serviços oferecidos, 
principalmente o empréstimo de 
materiais. Informações estão dispo-
níveis no site da Biblioteca sobre a 
capacitação presencial e virtual.

Contato 
(35) 3829-1181 Fax (35) 3829-1174 
E-mails: biblioteca@reitoria.ufla.br 
e informacao@biblioteca.ufla.br
Homepage www.biblioteca.ufla.br
Facebook: https://www.facebook.
com/biblioteca.ufla.br
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SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTÃO (SIG)

o que É o SIG: SIG é o acrô-
nimo de Sistema Integrado de 
Gestão, é um sistema informatiza-
do que integra todos os dados e 
processos da universidade, possi-
bilitando a automação e o armaze-
namento de todas as informações 
acadêmicas da instituição.

Primeiro aceSSo: O acesso ao 
SIG é feito utilizando o login e se-
nha definidos pelo candidato a alu-
no no momento do preenchimento 
da matrícula. Depois de validada 
a matrícula, o candidato a aluno 
passa a ser efetivamente aluno da 
universidade. Consequentemente, 
passará a utilizar o SIG e outros 
sistemas da instituição como aluno, 
realizando seu acesso através de 
seu e-mail institucional e senha.

recuPeração de Senha: na pági-
na principal do SIG, clicando em 
“Esqueci minha senha”, ocorrerá 
o redirecionamento para a página 
de recuperação de senha. A seguir, 
dever ser digitado o e-mail insti-
tucional e será gerada uma senha 
aleatória, que será enviada para 
o e-mail alternativo definido na 
matrícula. Caso não possua e-mail 
alternativo ou não tenha acesso ao 
e-mail alternativo, entre em conta-
to com a DGTI-UFLA para trocar a 
senha manualmente.

funcionalidade do módulo 
aluno: As funcionalidades do 
módulo aluno estão localizadas no 
menu à esquerda da página inicial, 
após realizar o login no sistema, 
sendo elas:

central do aluno: apresenta 
uma lista de ferramentas destina-
das apenas para consulta de da-
dos acadêmicos do aluno, como:
•	 Horário/Local de disciplinas;
•	 Pendências com a Instituição;
•	 Disciplinas Cursadas ou em 

Andamento (Consulta de Notas 
e Faltas);

•	 Progresso no Curso/CRA;
•	 E outras informações.

dadoS PeSSoaiS: exibe os seguin-
tes dados do aluno: e-mail institu-
cional, e-mail alternativo, além de 
permitir a alteração da senha e de 
outros dados pessoais;

renovação de matrícula: pos-
sui a ferramenta disponível para 
realizar a matrícula de veteranos, 
sendo feita pelos alunos mediante 
à solicitação de matrícula em disci-
plinas ofertadas no semestre;

documentoS acadêmicoS: apre-
senta uma lista de possíveis docu-
mentos que podem ser gerados 
automaticamente, além da ferra-
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menta de requerimento de abono 
de falta e recuperação de trabalho 
escolar, e também a verificação da 
situação dos requerimentos;

formatura: apresenta uma lis-
ta com os registros de diploma 
do aluno. É utilizada apenas por 
alunos que colaram grau para que 
acompanhem a situação do regis-
tro de seu diploma;

queStionário a reSPonder: lista 
todos os questionários que o aluno 
deve responder.

ASSISTÊNCIA AOS 
ESTUDANTES 
a aSSiStência aos acadêmicos é prestada através da Pró-Reitoria 
de Assuntos Estudantis e Comunitários, sendo oferecidos os seguin-
tes serviços: Médico e Odontológico, Laboratório de Análises Clínicas, 
Restaurante Universitário, Alojamento Misto e Feminino, Cooperativa 
de Consumo dos Professores, Estudantes e Funcionários (COOPESAL), 
Creche, Ambulância, Centro Integrado Universitário (Ciuni) e Laboratório 
de Idiomas.

AVALIAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA DE 
ESTUDANTES DE 
GRADUAÇÃO
a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários informa 
que todo estudante de graduação poderá solicitar, em qualquer perío-
do letivo, independente se já tê-lo feito anteriormente, a realização de 
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sua avaliação socioeconômica. Aqueles estudantes classificados como 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica, terão acesso prioritário 
aos serviços odontológicos e médicos e pagarão valor diferenciado na 
alimentação oferecida pelo Restaurante Universitário. Poderão também 
participar da seleção para os Programas de Bolsas Institucionais para es-
tudantes de graduação (vagas reservadas). Os estudantes de graduação 
poderão ainda participar da seleção de moradores para os Alojamentos 
próprios da Universidade.
 O regulamento completo do Programa de Avaliação Socioeconômica, 
bem como a relação de documentos necessários e o calendário da assis-
tência estudantil para o 2º período letivo de 2013, poderão ser obtidos no 
endereço eletrônico: 

 www.praec.ufla.br/site/?page_id=83

PROGRAMAS DE BOLSAS 
PARA ESTUDANTES DE 
GRADUAÇÃO
PROGAMA DE BOLSAS 
INSTITUCIONAIS DA UFLA

a ufla PoSSui um Progra-
ma de Bolsas Institucionais para 
Estudantes de Graduação dos 
Cursos Presenciais coordenado 
pela Pró-Reitoria de Assuntos Es-
tudantis e Comunitários – PRAEC 
e gerenciado e executado pelas 
Pró-Reitorias de Graduação – PRG, 
Pesquisa – PRP e Extensão e Cul-
tura – PROEC. A bolsa institucional 
corresponde a um subsídio mensal 
concedido pela Universidade ao 
estudante, orientado por servidor 
qualificado da UFLA, para atuar 

em atividades de pesquisa, exten-
são, cultura, ensino e desenvol-
vimento institucional, científico e 
tecnológico. 
As bolsas institucionais são vin-
culadas a uma das seguintes 
modalidades: Bolsa Institucional 
de Ensino e Aprendizagem, Bolsa 
Institucional Extensão e Cultura 
e Bolsa Institucional de Pesquisa. 
As normas de cada modalidade 
de bolsa serão definidas em Edi-
tais específicos e para concorrer 
o estudante deve estar atento aos 
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prazos e requisitos dos Editais 
publicados.
 Poderá se candidatar às bolsas 
institucionais qualquer estudante 
que esteja devidamente matricu-
lado e com matrícula ativa nos 
cursos presenciais da UFLA, respei-
tados os pré-requisitos necessários, 
definidos em cada modalidade e 
projeto. Não poderão ingressar no 
Programa de bolsas Institucionais, 
estudantes que sejam beneficiários 

de outro tipo de bolsa institucional 
ou de qualquer outro tipo de bolsa 
concedida por qualquer outro ór-
gão ou ainda, que possuam vínculo 
empregatício de qualquer natureza.  
Também não será concedida Bolsa 
Institucional a estudantes que já 
tenham passado pelo Programa, 
em qualquer modalidade, e que 
tenham abandonado as atividades 
sem a devida formalização de seu 
desligamento, por qualquer motivo.

PROGRAMAS DE BOLSAS 
DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 

bolSaS de iniciação científica

Destinam-se a estudantes de 
graduação que se proponham a 
participar de projeto de pesquisa 
desenvolvido por professor/pes-
quisador e equipe. São fornecidas 
por órgãos públicos como: CNPq, 
FAPEMIG, dentre outros.
Pró-Reitoria responsável: PRP

bolSaS de extenSão

São destinadas a estudantes que 
se proponham a participar de pro-
jeto de pesquisa desenvolvido por 
professor/pesquisador e equipe. 

São fornecidas por órgãos públi-
cos como: CNPq, FAPEMIG, dentre 
outros.
Pró-Reitoria responsável: PROEC

Programa de educação tuto-
rial - Pet 
É destinado a estudantes de gra-
duação com tutoria de um docen-
te. Tem como objetivo contribuir 
para a elevação da qualidade da 
formação acadêmica dos alunos 
de graduação.

Pró-Reitoria responsável: PRG

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS

Programa inStitucional de bolSa de iniciação à docência – Pibid
Destina-se ao aperfeiçoamento e a valorização da formação de profes-
sores para a educação básica. Concede bolsas a alunos de licenciatura 
participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos pela 
instituição em parceria com escolas de educação básica da rede pública 
de ensino. Pró-Reitoria responsável: PRG
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bolSa de monitoria

É uma bolsa institucional de ensino 
e aprendizagem.

Programa de educação tuto-
rial inStitucional- Peti
Os objetivos do Programa PETI-U-
FLA são: a) desenvolver ativida-
des acadêmicas em padrões de 
qualidade de excelência, mediante 
constituição de grupos de aprendi-
zagem tutorial de natureza coleti-
va e interdisciplinar; b) contribuir 
para a elevação da qualidade da 
formação acadêmica dos alunos de 
graduação; c) estimular a formação 
de profissionais e docentes de ele-
vada qualificação técnica, científica, 
tecnológica e acadêmica;

Promec 
Constitui-se como ação integrada 
de uma equipe composta pelos 
mentores, com apoio dos tutores 
da Pós-Graduação e dos monito-
res de Graduação, coordenada por 
um professor supervisor.

Proat
Objetiva dar oportunidade para 
que estudantes de cursos de 
Graduação da UFLA desenvolvam 

atividades visando ao seu desen-
volvimento e aprendizado técnico 
em sua área de formação. As ativi-
dades deverão ser realizadas sob a 
supervisão de servidores docentes 
e/ou técnicos portadores de diplo-
ma de nível superior em diferentes 
setores da universidade.

Promad 
O Programa de Apoio à Produção 
de Material Didático destina bolsas 
àqueles estudantes que possuem 
perfil e interesse em atuar no desen-
volvimento de material didático-pe-
dagógico para atender às demandas 
do ensino de graduação da UFLA.

Piblic 
Conceder bolsas de iniciação a 
atividades de ensino, pesquisa e/ou 
extensão a estudantes de gradua-
ção dos cursos de licenciaturas do 
turno noturno da UFLA, possibili-
tando que atendam às necessidades 
dos cursos e que promovam ações 
de integração entre universidade, 
escola pública de educação básica 
de Lavras e sua comunidade e que, 
consequentemente, promovam o 
compartilhamento de saberes e o 
desenvolvimento da cidadania.
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INFORMAÇÕES
ACADÊMICAS
NÚMERO DE MATRÍCULA
o número que identifica o estudante na UFLA é composto por qua-
tro algarismos que indicam o ano, um algarismo que indica o semestre 
de ingresso do acadêmico, seguidos de quatro algarismos que indicam 
o número de ordem do estudante. Toda a identificação do estudante é 
feita através de seu número de matrícula.

ATIVIDADES ACADÊMICAS
entende-Se por atividade aca-
dêmica presencial ou a distância 
aquela relevante para que o estu-
dante adquira as competências e 
as habilidades necessárias à sua 
formação, tais como: atividades 
de iniciação à docência, à pes-
quisa ou à extensão, disciplinas, 
discussões temáticas, elaboração 
de monografia, estágio curricular 
supervisionado, participação em 
eventos, seminários, participação 
em órgãos colegiados, vivência 
profissional complementar, projeto 
orientado, participação em órgãos 
de representação estudantil, parti-
cipação em atividades desportivas 
e culturais, outras consideradas 
pelo Colegiado relevantes para a 
formação do estudante e sujeitas 
à aprovação da PRG. As atividades 
acadêmicas curriculares, presen-
ciais ou a distância, são classifica-

das quanto à sua natureza em:

•	 Atividades acadêmicas obriga-
tórias: são aquelas indispensá-
veis à habilitação profissional.

 
•	 Atividades acadêmicas eletivas: 

têm por finalidade complemen-
tar a formação do estudante 
na área de conhecimento do 
curso, escolhidas entre as defi-
nidas para esse fim e de forma 
a integralizar uma carga horária 
mínima estabelecida pelo Cole-
giado de Curso.

•	 Atividades acadêmicas opta-
tivas: têm por finalidade su-
plementar a formação integral 
do estudante, podendo ser 
escolhidas entre as atividades 
acadêmicas regulares ofereci-
das na Universidade.
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EQUIVALÊNCIA DE 
ATIVIDADES ACADÊMICAS 
EM HORA/AULA:
É definido como 1 (um) crédito cada 17 (dezessete) horas/aulas e como 
1 (uma) hora/aula um período de 50 (cinquenta) minutos. Para computa-
ção da integralização curricular é utilizado o previsto na resolução CEPE 
042 de 21/03/07 em seu artigo

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE EQUIVALÊNCIA

Para integralização curricular, ou-
tras atividades consideradas re-
levantes para a formação do aca-
dêmico poderão ser autorizadas 
pelos Colegiados de Curso, desde 
que a carga horária seja equivalen-
te, no máximo, a 12 (doze) horas 
da atividade para 1 (uma) hora/
aula. Para equivaler a 1 (uma) hora/
aula, atividades com número de 
horas menores que 12 (doze), de-
verão ser autorizados pela PRG.
Estas equivalências serão des-
consideradas para as atividades 
acadêmicas identificadas pela 

sigla PRG que forem consideradas 
como disciplina.

A solicitação para o registro das 
atividades acadêmicas deverá ser 
feita em formulário próprio forne-
cido pela Secretaria dos Colegia-
dos dos Cursos de Graduação e 
protocolada nos prazos estabeleci-
dos no calendário escolar.
Caberá aos Colegiados de Curso 
avaliar as solicitações e encaminhar 
a equivalência hora/aula à Diretoria 
de Registro e Controle Acadêmico 
(DRCA) para o devido registro.

CÓDIGO DE DISCIPLINA
É o conjunto de letras que identifica o departamento ao qual perten-
ce a disciplina seguido do número da disciplina. G = Graduação, as duas 
letras seguintes indicam o departamento.

CURRÍCULO
o currículo de cada curso abrangerá uma sequência de atividades aca-
dêmicas e/ou blocos de atividades acadêmicas, ordenada por meio de 
pré-requisitos e co-requisitos, quando didaticamente recomendável, cuja 
integralização dará direito ao correspondente diploma ou certificado.
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MATRIZ CURRICULAR
a matriz curricular de cada curso encontra-se disponível no SIG 
(www.sig.ufla.br seção Matrizes Curriculares) e está sujeita a alterações 
de acordo com as atualizações dos Projetos Pedagógicos dos Cursos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
É o detalhamento de itens/assuntos que serão abordados em uma disciplina. 

EMENTA DE DISCIPLINA
É o reSumo do conteúdo programático da disciplina.

CARGA HORÁRIA (C.H.)
É o número de horas em que é ministrada uma disciplina, podendo ser 
Carga Horária Teórica (C.H.T.) e/ou Carga Horária Prática (C.H.P.). Para 
cada atividade acadêmica será estabelecida a carga horária correspon-
dente para permitir a sua computação na integralização curricular.

PRÉ-REQUISITOS
São oS conhecimentoS prévios adquiridos em uma disciplina e indispen-
sáveis para que o acadêmico curse outra. São classificados em pré-requi-
sitos fortes e pré-requisitos mínimos:

•	 Pré-requisito forte: uma disciplina A é pré-requisito forte de uma 
disciplina B quando, para se matricular em B, o estudante tiver sido 
aprovado anteriormente em A.

•	 Pré-requisito mínimo: uma disciplina A é pré-requisito mínimo de uma 
disciplina B quando, para se matricular em B, o estudante tiver cursa-
do anteriormente a disciplina A, sem ter sido reprovado por frequên-
cia e tiver obtido média final mínima de cinquenta pontos.

•	 Co-requisito: uma disciplina A é co-requisito de uma disciplina B 
quando, para se matricular na disciplina B, o estudante tiver de se 
matricular também na disciplina A. Não se aplicará caso o estudante 
já tenha sido aprovado anteriormente na disciplina A.
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HISTÓRICO ESCOLAR
relatório com todos os resultados obtidos pelo estudante nas diversas 
disciplinas/atividades cursadas. Está disponível em três modalidades na 
seção Documentos Acadêmicos do SIG: 

•	 Histórico Oficial: apresenta apenas os conceitos aprovados e dispen-
sados, obtidos pelo aluno durante seu curso na UFLA; 

•	 Histórico Completo: apresenta todos os conceitos obtidos pelo aluno 
durante seu curso na UFLA; 

•	 Histórico com Falta: apresenta todas as disciplinas obrigatórias que o 
aluno deve integralizar durante seu curso na UFLA, indicando quais 
já foram integralizadas, quais o aluno está matriculado no momento e 
quais ainda faltam.

PROGRESSÃO DO 
ESTUDANTE NO CURSO
a ProgreSSão do estudante será feita de acordo com a estrutura curri-
cular sugerida para o curso, tendo como referencial seu período cronoló-
gico. 
Em que:

PC = (NM – NT)  
PC = Período cronológico
NM = Número de vezes que o estudante efetuou matrícula
NT = Número de vezes que o estudante efetuou trancamento geral de 
matrícula

 O número máximo atribuído ao período cronológico será limitado ao 
máximo de períodos definidos pela estrutura curricular do curso.
 O número máximo de créditos em disciplinas permitidos por período 
é de 32 (trinta e dois).

COLAÇÃO DE GRAU
concluídaS todas as exigências do curso em que estiver matriculado ou 
de uma de suas habilitações ou modalidades, o estudante será obrigado 
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a colar grau. É vedada a antecipação de colação de grau antes da data 
prevista no calendário escolar, salvo em caráter excepcional, observado o 
disposto na Resolução CEPE no 042, de 21/3/2007.

COLAÇÃO DE GRAU EM 
SESSÃO ESPECIAL
o eStudante interessado na antecipação de colação de grau deverá for-
mular pedido ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), nos 
prazos previstos no calendário escolar, expondo os motivos da postula-
ção, bem como apresentar documentos que comprovem os fatos alega-
dos.

DESLIGAMENTO
não Será Permitida a renovação de matrícula ao estudante:

•	 que não concluir o curso no prazo máximo fixado para integralização 
do seu currículo, respeitadas as diretrizes curriculares de cada curso, 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação.

•	 incurso em caso de desligamento previsto no Regime Disciplinar apli-
cável ao Corpo Discente, disciplinado pela Resolução CUNI no 009, 
de 06/05/2003.

•	 que apresentar rendimento acadêmico insuficiente em quatro perío-
dos letivos consecutivos ou não, excetuando-se o primeiro período 
no curso em que se encontra matriculado. O rendimento acadêmico 
insuficiente em cada período é caracterizado por Coeficiente de Ren-
dimento Acadêmico (CRA) inferior a 60 (sessenta), concomitante ao 
número de aprovações igual ou inferior ao número de reprovações.

•	 Para efeito de desligamento dos estudantes-convênio, será observado 
o disposto no parágrafo único do Artigo 20 da Resolução CEPE no 
042, de 21/3/2007.

DILAÇÃO DE PRAZO
em face de situações especiais, tais como estudantes portadores de 
deficiências físicas, afecções congênitas ou adquiridas, que importem em 
limitação de capacidade de aprendizagem, devidamente comprovadas, 
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o estudante poderá requerer à Pró-Reitoria de Graduação a dilação do 
prazo máximo para integralização curricular.

•	 A dilação de prazo não poderá ultrapassar cinquenta por cento do 
limite máximo de duração fixado para o curso.

•	 O requerimento deverá ser formulado no decorrer do último período 
letivo constante do prazo máximo de integralização curricular, exceto 
quando a não conclusão do curso ocorrer em razão de reprovação 
ocorrida nesse último período.

•	 Ao estudante contemplado com dilação de prazo não se concederá 
trancamento de matrícula.

MUDANÇA INTERNA
a mudança interna de um curso para outro da UFLA será permitida para 
estudantes regularmente matriculados na UFLA, desde que exista vaga 
e atendidas às disposições expressas em edital específico publicado pela 
DIPS, em época fixada no calendário escolar.

TRANSFERÊNCIA 
DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
Poderão Se candidatar à transferência externa para os cursos de gra-
duação da UFLA os estudantes regularmente matriculados em outras 
Instituições de Ensino Superior desde que exista vaga e atendidas às dis-
posições expressas em edital específico publicado pela DIPS, em época 
fixada no calendário escolar.

OBTENÇÃO DE 
NOVO TÍTULO
Poderão Se candidatar à obtenção de novo título, para os cursos de 
graduação da UFLA, diplomados em qualquer curso de graduação desde 
que exista vaga e atendidas às disposições expressas em edital específi-
co publicado pela DIPS, em época fixada no calendário escolar.
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TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO
Poderá Ser aceita transferência ex offício prevista no disposto na Lei no 
9.536, de 11 de dezembro de 1997. A regra não se aplica quando o inte-
ressado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão 
de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança.

PROGRAMA DE 
ESTUDANTES-CONVÊNIO

Poderá Ser aceita a matrícula de 
estudantes estrangeiros, realizada 
por meio do Programa de Estu-
dantes-Convênio de Graduação 
(PEC-G), desde que esteja dentro 
do número de vagas oferecidas 
anualmente pela UFLA à Secre-
taria de Educação Superior do 
Ministério da Educação, que fará 
a seleção prévia e os encaminhará 

à Universidade. Para a permanên-
cia do estudante na condição de 
estudante-convênio, esse deverá 
obedecer integralmente às exigên-
cias preconizadas no Protocolo 
celebrado entre o Ministério da 
Educação e o Ministério das Rela-
ções Exteriores e às demais nor-
mas estabelecidas pela UFLA.

PROGRAMA ANDIFES DE 
MOBILIDADE ESTUDANTIL
convênio celebrado entre Insti-
tuições Federais de Ensino Superior 
(IFES) para mobilidade estudantil.
 O PAME (Programa ANDIFES* 
de Mobilidade Estudantil) alcança 
somente estudantes regularmente 
matriculados em cursos de gra-
duação em Instituições Federais 
de Ensino Superior brasileiras, que 
tenham integralizado todas as dis-
ciplinas previstas para o 1o ano ou 
1o e 2o semestres letivos do curso, 

na Instituição de origem (remeten-
te), e possuam, no máximo, uma 
reprovação por período letivo (ano 
ou semestre).
 O aluno participante deste Con-
vênio terá vínculo temporário com 
a IFES receptora, dependendo, 
para isto, da existência de disponi-
bilidade de vaga e das possibilida-
des de matrícula na(s) disciplina(s) 
pretendida(s) e o prazo do vínculo 
não poderá exceder a dois semes-
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tres letivos, consecutivos ou não. 
Em casos excepcionais, a reno-
vação, sucessiva ou intercalada, 
poderá ocorrer por mais um perí-
odo letivo, desde que a solicitação 
obtenha anuência da PRG/UFLA e 
da Instituição conveniada.
 As solicitações serão feitas na 
Pró-Reitoria de Graduação, em for-

mulário próprio, respeitando-se os 
prazos previstos no calendário es-
colar. Este Convênio não se aplica a 
pedidos de transferência de alunos 
entre as IFES, que serão enquadra-
dos em normas específicas. 
 *ANDIFES - Associação Nacio-
nal dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior

TRANCAMENTO 
DE MATRÍCULA
É a interruPção temporária das atividades acadêmicas. 
•	 O aluno que, por diferentes motivos, não puder dar continuidade aos 

estudos deverá requerer o trancamento de matrícula para não perder 
o seu vínculo com a Instituição e ter o direito de retornar ou renovar o 
trancamento posteriormente.

•	 O estudante poderá requerer trancamento, exceto para a primeira 
matrícula, salvo por motivos constantes no Decreto-Lei no 1.044/69 e 
nas Leis nos 715/69 e 6.202/75.

•	 A matrícula ou seu trancamento geral serão realizados pelo estudante 
e deverão ser renovados a cada semestre letivo regular nas etapas de 
matrícula, diretamente no Sistema Integrado de Gestão (ferramenta 
de Renovação de matrícula). Após as etapas de matrícula, o estudan-
te, ou seu representante legal, deverá solicitar o trancamento geral 
de matrícula na Diretoria de Registro e Controle Acadêmico – DRCA, 
respeitando o prazo estabelecido no calendário escolar do período 
letivo vigente na ocasião.

•	 A renovação do trancamento exige a realização da matrícula nos pra-
zos estabelecidos no calendário escolar.

•	 Poderá ocorrer trancamento de matrícula por até quatro semestres 
letivos, consecutivos ou não.

•	 O período em que o estudante estiver com sua matrícula trancada 
não será computado para contagem do tempo de integralização cur-
ricular.
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REINTEGRAÇÃO
O retorno à UFLA poderá ser concedido uma única vez quando for re-
querido dentro do prazo de dois semestres letivos contados a partir da 
data estabelecida para a matrícula em que essa não foi renovada.

ALUNO OUVINTE
É permitido o acesso de alunos ouvintes às aulas de disciplinas de gra-
duação oferecidas pela UFLA em conformidade com os termos desta 
Resolução. O aluno ouvinte deverá estar regularmente matriculado na 
UFLA e não terá direito a participar de qualquer avaliação, contagem de 
frequência, expedição de certificado ou declaração de participação para 
efeito de pleitos posteriores para fins curriculares ou aproveitamento de 
disciplinas sendo aceito nas disciplinas de graduação após a realização 
da última etapa de matrícula. Cabe ao professor autorizar o ingresso e 
revogar a participação de alunos ouvintes em suas turmas, observada a 
existência de vagas

APROVEITAMENTO 
DE DISCIPLINAS
Secretaria de Colegiados

Para solicitar aproveitamento de créditos cursados em outras Instituições 
será necessário que os estudantes apresentem os seguintes documentos:

1.	 Requerimento, devidamente preenchido conforme instruções disponí-
veis em www.prg.ufla.br;

2.	 Ementas originais ou cópias autenticadas em cartório e
3.	 Histórico original ou cópia autenticada em cartório.
4.	 As ementas entregues deverão ser retiradas até o último dia do pe-

ríodo letivo em que a solicitação for efetivada. As ementas que não 
forem retiradas dentro do prazo previsto no caput serão descartadas.
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CANCELAMENTO DE 
DISCIPLINAS – SIG
•	 O cancelamento de matrícula em disciplinas somente poderá ser re-

querido nos prazos estabelecidos no calendário escolar, diretamente 
na seção Disciplinas Cursadas ou em Andamento do SIG

•	 Poderá ser requerido o cancelamento de uma mesma disciplina ape-
nas uma vez durante o curso.

•	 Não será permitido o cancelamento de disciplinas eletivas.

EXAME DE SUFICIÊNCIA

Secretaria de Colegiados

É facultado aos estudantes que tenham extraordinário aproveitamento 
nos estudos solicitar exame de suficiência.
•	 O estudante deve ter Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) 

igual ou superior ao valor resultante da média, acrescida de 1 (um) 
desvio padrão, dos CRA do curso em que estiver matriculado.

•	 A solicitação de exame deverá ser feita por disciplina ao Colegiado de 
Curso, dentro do prazo previsto no calendário escolar.

•	 Poderá ocorrer somente dentro do período letivo regular.
•	 Será realizado por meio de avaliações específicas, considerando co-

nhecimentos teóricos e habilidades práticas, elaboradas por banca 
examinadora. 

•	 O resultado constará do histórico escolar do estudante, sendo com-
putado para apuração do coeficiente de rendimento acadêmico.

•	 O estudante não poderá solicitar exame de suficiência em disciplinas 
nas quais tenha sido reprovado.

•	 O número máximo de exame de suficiência para cada estudante não 
poderá ultrapassar o limite de 25% da soma da carga horária do curso 
em disciplinas obrigatórias e eletivas.
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PROCEDIMENTOS 
ACADÊMICOS
ORIENTAÇÕES 
SOBRE MATRÍCULA

o horário de aulas para os 
calouros é feito automaticamente 
pelo sistema e entregue na reunião 
com a Coordenação do Curso que 
acontece como evento da Pro-
gramação Oficial da Recepção de 
Calouros. 
 A partir do 2º período, para re-

novação de matrícula e solicitação 
de disciplinas, é necessário que 
você acesse o sistema integrado 
de gestão (SIG) em www.sig.ufla.
br e cumpra os passos descritos 
no sistema para concluir o proces-
so de renovação de matrícula. Veja 
abaixo algumas dicas.

A MATRÍCULA NAS DISCIPLINAS NÃO É UMA “CORRIDA DO OURO”

em conformidade com a Resolução CEPE 042 de 21/03/2007, as matrí-
culas em disciplinas obrigatórias, eletivas e optativas serão processadas, 
observando-se o limite de vagas por turma. A prioridade é sempre reali-
zada obedecendo a uma fórmula descrita na resolução supracitada e não 
por ordem de inscrição na disciplina à época de matrícula. Portanto, se 
o estudante tiver prioridade pela fórmula, não importa se ele acessou o 
sistema no primeiro ou no último minuto para a solicitação na disciplina, 
ele será matriculado, pois terá a prioridade de matrícula. 
 Ressaltamos que ao solicitar disciplinas é recomendável que o estu-
dante solicite sempre em turmas do seu curso, pois a prioridade é sem-
pre maior nessas turmas. Veja na página 15 a relação dos códigos dos 
cursos de graduação para facilitar a identificação no ato da matrícula.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS

em 2008, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFLA instituiu 
o sistema institucional de avaliação dos cursos de graduação e, desde 
então, a resposta ao questionário de avaliação pelos discentes é etapa 
obrigatória para continuação do processo de matrícula. Este questionário 
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estará disponível a partir do primeiro dia após o lançamento das notas 
do período letivo para que os estudantes possam respondê-lo.
Relembramos que a matrícula para estudantes veteranos se constitui em 
três etapas, a saber: 1) Resposta ao questionário, 2) Renovação de matrí-
cula institucional e 3) Solicitação de disciplina(s) e/ou atividade acadê-
mica de estágio nacional ou internacional. Obedecendo ao disposto na 
Resolução CEPE 208 de 19/11/2008, o questionário dos discentes relacio-
nado às disciplinas cursadas no período letivo será respondido no ato da 
matrícula do período letivo subsequente.

O LIMITE DE VAGAS POR TURMA

em conformidade com a Resolução CEPE 042 de 21/03/2007 as matrí-
culas em disciplinas obrigatórias, eletivas e optativas serão processadas, 
observando-se o limite de vagas por turma. Portanto, não cabe recurso 
caso  o estudante não tenha sido matriculado por falta de vagas.
Os docentes não têm autonomia para matricular este ou aquele estudan-
te por meio de declaração/solicitação/autorização pois não existe, em hi-
pótese alguma, vagas reservadas em disciplinas. Caso o discente procure 
o professor da disciplina e o professor esteja de acordo com o acréscimo 
de vagas em sua disciplina, ele deverá enviar uma solicitação formal à 
DRCA para que as vagas sejam acrescidas no SIG e os alunos que estão 
na fila, por ordem de prioridade, passam a ser matriculados. Trata-se, 
portanto, de uma maneira justa e eficaz para atender mais estudantes, 
com total isonomia do processo de matrícula. 

 

PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES EM 
EVENTOS TÉCNICOS, ESPORTIVOS, 
ARTÍSTICOS OU ATIVIDADES DE 
EXTENSÃO

Será concedido afastamento aos 
estudantes para participação em 
congressos, competições espor-
tivas e artísticas, encontros técni-
cos, seminários, simpósios, cursos, 
atividades de extensão e similares.
- Preencher formulário próprio, 
anexando o programa do evento 

e encaminhá-lo à Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura, com antece-
dência de 1(um) dia útil antes do 
início da atividade.
- Apresentar comprovante de 
participação e um relatório, con-
forme roteiro determinado pela 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, 
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até 7 (sete) dias úteis após o tér-
mino do evento.
 Mais informações e formulários 
em www.eventos.proec.ufla.br

 O afastamento será concedido, 
no máximo, por 6 (seis) dias por 
semestre. 
 E, adicionalmente, a esse prazo, 

conforme Resolução CEPE no 274, 
de 20/10/10, será concedido aos 
estudantes atletas e aos dirigentes 
de organizações desportivas da 
UFLA, a recuperação de aulas e 
trabalhos escolares para um even-
to esportivo por semestre, limita-
do ao máximo de 6 (seis) dias de 
afastamento.

RECUPERAÇÃO DE AULAS E TRABALHOS
ESCOLARES E/OU ABONO DE FALTAS

a recuPeração de aulas e trabalhos escolares é regulamentada, em le-
gislações superiores à da UFLA, pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outu-
bro de 1969, e pela Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975. O abono de faltas 
é previsto para o disposto no Decreto-Lei no 715/69 (serviço militar). 
Esclarecemos que para ambos os casos existem procedimentos regula-
mentados pela Resolução CEPE 042 de 21/03/2007 os quais transcreve-
mos abaixo.

RECUPERAÇÃO DE AULAS E TRABALHOS 
ESCOLARES

decreto-lei no 1.044/69: O estu-
dante que, por motivo de doença, 
tais como afecções congênitas ou 
adquiridas, infecções, traumatis-
mo ou outras condições mórbidas, 
determinando distúrbios agudos 
ou agudizados, mas que perma-
neça com suas condições mentais 
normais, é considerado merecedor 
de tratamento excepcional.
 Lei no 6.202/75: As estudan-
tes gestantes terão um regime de 
atendimento acadêmico especial a 
partir do oitavo mês de gestação, 
por um período de três meses. 

ATENÇÃO:
•	 O enquadramento no Decreto

-Lei no 1.044/69 ficará limitado 
a 40 (quarenta) dias.

•	 O enquadramento na Lei no 
6.202/75 ficará limitado a 3 
(três) meses.

•	 O estudante deverá preencher 
formulário específico no Sis-
tema Integrado de Gestão da 
UFLA (SIG-UFLA), mais preci-
samente na ferramenta Reque-
rer Abono de Faltas da seção 
Documentos Acadêmicos, em 
até 5 (cinco) dias letivos a con-
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tar do INÍCIO do prazo preten-
dido, e protocolar na Secretaria 
dos Colegiados/PRG o laudo 
médico no qual deverá constar 
a data de início do benefício e 
a sua duração.

•	 No ato do preenchimento no 
SIG, o estudante deve anotar 
o número de protocolo gerado 
pelo sistema para informá-lo na 
Secretaria dos Colegiados.

•	 Caso esteja fora de Lavras o 
estudante poderá enviar a 
cópia digitalizada de seu laudo 
médico para o e-mail: prg@prg.
ufla.br para não perder o prazo 
previsto na resolução.

•	 É importante esclarecer que o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
a contar do início do prazo 
pretendido, também se aplica 
a entrega do(s) atestado/lau-
do(s) na Secretaria dos Cole-
giados/PRG. As solicitações 
feitas no SIG ficarão pendentes 
para análise até que o atestado 
original seja entregue na Se-
cretaria dos Colegiados. Caso 
o atestado ou o comprovante 

não seja entregue dentro do 
prazo estabelecido anterior-
mente, a solicitação será auto-
maticamente indeferida pelo 
Sistema.

•	 O estudante impedido de com-
parecer à UFLA para preenchi-
mento do formulário específico, 
e sem representante que o 
possa fazer, deverá, dentro do 
mesmo prazo de que trata o 
item anterior, entrar em contato 
com a Pró-Reitoria de Gradua-
ção, pelo e-mail: prg@prg.ufla.
br ou telefone (35) 3829-1113

•	 Será responsabilidade do estu-
dante ou de seu representante 
legal solicitar aos professores 
os exercícios domiciliares e o 
programa que serão realizados 
durante ou após o período de 
afastamento para compensar-
lhe a ausência às aulas. 

•	 Caso o estudante no semestre 
letivo subsequente continue 
impedido de comparecer às 
atividades acadêmicas, deverá 
renovar o seu pedido de afasta-
mento.

ABONO DE FALTAS

decreto-lei no 715/69: (Serviço Militar): É assegurado o abono de faltas 
para todo convocado matriculado em Órgão de Formação de Reserva ou 
reservista que seja obrigado a faltar a suas atividades civis por força de 
exercício ou manobra, exercício de apresentação das reservas ou cerimô-
nias cívicas, e o Decreto No 85.587/80 estende essa justificativa para o 
Oficial ou Aspirante-a-Oficial da Reserva, convocado para o serviço ativo, 
desde que apresente o devido comprovante (a lei não ampara o militar 
de carreira, portanto suas faltas, mesmo que independentes de sua von-
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tade, não terão direito a abono). O 
interessado ou seu representante 
deverá preencher formulário es-
pecífico no Sistema Integrado de 
Gestão da UFLA (SIG-UFLA), até 
cinco dias letivos a contar do início 
do prazo pretendido, e protocolar, 
na Secretaria dos Colegiados/PRG 
o comprovante no qual deverá 
constar a data de início e do térmi-
no do afastamento. 
 

ESTÁGIOS
ORIENTAÇÕES GERAIS 

oS eStágioS sob a forma de extensão caracterizam-se pelo desempenho 
de atividades práticas demandadas por estudantes no intuito de aplica-
rem a teoria assimilada em seus respectivos cursos.
 Os estágios sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (PROEC) podem ser de modalidades: 
•	 Estágios não obrigatórios (extracurriculares)
•	 Estágios obrigatórios (curriculares)

 Para regulamentação do estágio deverá ser firmado um convênio que 
atenda ao que está previsto na Resolução CEPE no 078, de 11 de abril de 
2006. Depois de firmado o convênio, o estagiário deverá solicitar à PRO-
EC a emissão do Termo de Compromisso, antes de iniciar o estágio.
 A PROEC é responsável pela elaboração da minuta de convênio e 
encaminhamento à Diretoria de Cooperação Institucional (DCOPI) da 
UFLA. Todos os procedimentos referentes aos processos de celebração 
de convênios são de responsabilidade da DCOPI, inclusive prestar infor-
mações sobre o andamento dos processos.
 Os estágios realizados por alunos de outras Instituições na Universi-
dade Federal de Lavras devem ser coordenados por servidores ou por 
profissionais que tenham vínculo com a UFLA, desde que indicados pela 
chefia imediata. Já os estágios realizados por alunos da UFLA devem ter 
a orientação de servidores da UFLA. Os estagiários devem ser coordena-
dos por servidores ou profissionais da área específica do estágio.
 A PROEC emitirá certificado para estagiário apenas para os realizados 
em empresas ou instituições conveniadas para o qual foi emitido o Termo 
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de Compromisso de Estagiário e para modalidade de estágios não obri-
gatórios (extracurriculares).

PROCEDIMENTOS PARA 
ALUNOS DA UFLA
PROCEDIMENTOS PARA ESTÁGIOS QUE 
SERÃO REALIZADOS POR ALUNOS DA 
UFLA EM EMPRESAS, PROPRIEDADES RU-
RAIS OU INSTITUIÇÕES DE ENSINO

atribuiçõeS da Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura da UFLA:
•	 Responsável, quando solicitada, 

pela elaboração da minuta de 
convênio que será enviada à 
Diretoria de Contratos e Con-
vênios-DICON da UFLA para os 
trâmites legais;

•	 Confeccionar a carta de solici-
tação de estágio, devidamente 
assinada pelo Pró-Reitor de 
Extensão e Cultura, entregar ao 
estudante, que a encaminhará à 
empresa por correio ou em mãos;

•	 Disponibilizar ao estudante 
a resposta da solicitação de 
estágio em pasta no balcão de 
atendimento da PROEC;

•	 Se solicitado, confeccionar ou 
enviar por e-mail o termo de 
compromisso de estágio ou 
aceitar o modelo da concedente;

•	 Caso seja solicitada à PROEC a 
confecção do Termo de Com-
promisso, o estudante deve-
rá preencher o formulário de 
elaboração e anexar a cópia da 
apólice de seguro de acidentes 

pessoais (obrigatório); 
•	 Para emissão de certificado 

de estágio deverá ser encami-
nhada a ficha de avaliação de 
estágio juntamente com uma 
cópia do Termo de Compromis-
so à PROEC.

 Atribuições da Empresa ou Ins-
tituição concedente:

 A empresa ou instituição con-
cedente deverá preencher o for-
mulário para celebração de convê-
nio de estágio, disponível no site 
www.proec.ufla.br, e encaminhá-lo 
à PROEC para elaboração da mi-
nuta que será enviada à Diretoria 
de Cooperação Institucional da 
UFLA para os trâmites legais, caso 
não possua convênio com a UFLA.
Convênio com Propriedade Rural:
Caso a propriedade rural não 
possua convênio com a UFLA, o 
aluno interessado em estagiar de-
verá solicitar ao Colegiado de seu 
curso o formulário para celebrar o 
convênio. Após o preenchimento 
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e aprovação pelo Colegiado, enca-
minhar à PROEC para elaboração 
da minuta de convênio que será 
enviada à Diretoria de Coopera-
ção Institucional da UFLA para os 
trâmites legais. 

 Atribuições do Estagiário:

•	 Entrar em contato com a em-
presa ou instituição que preten-
de estagiar e formalizar sua soli-
citação de estágio na PROEC; 

•	 Todo estagiário deverá ser 
orientado por um servidor da 
UFLA, o qual deverá auxiliar na 
elaboração do Plano de Está-
gio. O orientador deverá ser da 
mesma área do estágio e será 
responsável pela assinatura no 
plano. Todas as providências 
referentes ao plano de estágio 
são de responsabilidade do 
estagiário e do orientador; 

•	 Entrar em contato com a PRO-
EC ou com a empresa para 
qual solicitou estágio e verifi-
car a aprovação ou não de sua 
solicitação; 

•	 Verificar na empresa que pre-
tende estagiar se ela mesma 
oferece ou não alojamento e 
alimentação, e se o estágio será 
remunerado ou não; 

•	 Solicitar à PROEC ou a empresa 
(quando tiver modelo) a con-
fecção do Termo de Compro-
misso em três vias, sendo uma 
cópia para empresa, estagiário 
e PROEC; 

•	 O estagiário deverá entregar ao 
coordenador do estágio uma 
cópia da Apólice de Seguro de 
Acidentes Pessoais (caso a em-
presa emita o termo de com-
promisso) ou o Termo de Com-
promisso emitido pela UFLA; 

•	 Assinar, diariamente, a ficha de 
frequência com vistas a viabili-
zar a contagem da carga horá-
ria do estágio. A ficha de frequ-
ência deverá ser encaminhada 
à PROEC juntamente com a 
ficha de avaliação de estágio; 

•	 Cumprir as instruções e ou nor-
mas relacionadas ao estágio, 
bem como as normas internas 
da concedente. 
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PROCEDIMENTOS PARA 
ALUNOS DE OUTRAS 
INSTITUIÇÕES
PROCEDIMENTOS PARA ESTÁGIOS QUE 
SERÃO REALIZADOS POR ALUNOS DE OU-
TRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NA UFLA

atribuiçõeS da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFLA:

•	 Responsável, quando solicitada, pela elaboração da minuta de convê-
nio, que será enviada à Diretoria de Cooperação Institucional da UFLA 
para os trâmites legais;

•	 Encaminhar a solicitação de estágio encaminhada pela instituição de 
origem aos setores, órgãos ou departamentos competentes;

•	 Encaminhar à Instituição de origem a resposta da solicitação de está-
gio, juntamente com as orientações sobre o estágio na UFLA;

•	 Emitir, quando solicitada, o termo de compromisso para o estagiário;
•	 Emissão do certificado de estágio, quando for encaminhada à PROEC 

a ficha de avaliação de estágio. 

 Atribuições da Instituição de origem: 

•	 Caso a instituição de origem não possua convênio com a UFLA, será 
necessário o preenchimento do formulário para celebração de convê-
nio de estágio, disponível no site  www.proec.ufla.br, e encaminhar à 
PROEC para os trâmites legais; 

•	 Encaminhar à PROEC um ofício solicitando estágio para seu aluno, no 
qual deverá informar os dados pessoais do estagiário, departamento, 
setor ou órgão da UFLA que deseja estagiar, área de interesse e data 
para a realização do estágio; 

•	 Atribuições do Estagiário:
•	 Caso a solicitação de estágio seja aceita, o estagiário deverá entrar 

em contato com o coordenador do estágio, confirmar sua presença; 
•	 Para a emissão do termo de compromisso, o estagiário deverá enviar 

à PROEC o formulário para elaboração desse termo e anexar a cópia 
da apólice de seguro de vida pessoal e comprovante de matrícula; 

•	 Assuntos referentes a alojamento e alimentação devem ser verifica-
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dos na Pró-Reitoria de Assun-
tos Estudantis, Comunitários 
e Culturais da UFLA (telefone: 
3829-1586); 

•	 Todo estagiário deverá ser 
orientado por um servidor ou 
profissional que tenha víncu-
lo com a UFLA, o qual deverá 
auxiliar na elaboração do Pla-
no de Estágio. O orientador 
deverá ser da mesma área do 
estágio e será responsável pela 
assinatura no plano. Todas as 
providências referentes ao pla-
no de estágio são de respon-
sabilidade do estagiário e do 
orientador. 

•	 Assinar, diariamente, a ficha de 

frequência, com vistas a viabili-
zar a contagem da carga horá-
ria do estágio. A ficha de frequ-
ência deverá ser encaminhada 
à PROEC juntamente com a 
ficha de avaliação de estágio; 

•	 Cumprir as instruções e/ou nor-
mas relacionadas ao estágio, 
bem como as normas internas 
da UFLA; 

•	 Encaminhar à PROEC a ficha 
de avaliação de estágio, junta-
mente com a cópia do Termo 
de Compromisso  para emis-
são de certificado, o qual será 
entregue na recepção da PRO-
EC apenas para o estagiário ou 
responsável. 

ESTÁGIO NACIONAL
PORTARIA No 420, 
DE 17 DE JULHO DE 2009.

  Dispõe sobre normas para atividade acadêmica de estágio 
nacional.

  O Reitor da Universidade Federal de Lavras, no uso de suas 
atribuições regimentais, e ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão,

  RESOLVE:

  Art. 1 O estágio nacional é uma atividade acadêmica eletiva 
para todos os cursos de graduação.
  Art. 2 Sua matrícula será realizada pela Diretoria de Registro 
e Controle Acadêmico – DRCA, independentemente do período de matrí-
cula constante no calendário escolar. (Alterado pela Resolução CEPE 016 
de 30/01/2013)
  Art. 3 Para efetivação da matrícula será necessário que o 
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estudante siga o trâmite estabelecido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cul-
tura, incluindo um professor orientador da UFLA e um supervisor da em-
presa/instituição concedente.
  Art. 4 O prazo de duração do estágio nacional será de até 
seis meses, com número máximo permitido de duas matrículas.
  Art. 5 A renovação de matricula em estágio nacional depen-
derá da aprovação do relatório de atividades pelo orientador.
  Art. 6 O relatório de atividades a que se refere o artigo 5° 
deverá ser encaminhado ao orientador ao final de cada semestre letivo na 
forma pré-estabelecida entre o estudante e o professor orientador.
  Art. 7 O conceito da atividade de estágio nacional será "Q" 
(incompleto) até a entrega do relatório final.
  Art. 8 O conceito definitivo será (U) suficiente ou (V) insufi-
ciente
  Art. 9 Caberá ao colegiado de curso avaliar a possibilida-
de do aproveitamento do estágio nacional como uma ou mais atividades 
abaixo:
  a) Estágio Curricular Supervisionado;
  b) Atividades Acadêmicas e;
  c) Outras.
  Art. 10 Cada 204 horas de estágio nacional equivalerá a um 
crédito e para fins dessa equivalência não serão computadas frações des-
se montante de horas.
  Art. 11 Casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela 
Pró-Reitoria de Graduação.
  Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na presente data, revoga-
das as disposições em contrário.

ESTÁGIO INTERNACIONAL
RESOLUÇÃO CEPE No 080, 
DE 20 DE MAIO DE 2009.

  Dispõe sobre normas para atividade acadêmica de estágio 
internacional.

  O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 
Federal de Lavras, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo 
em vista o que foi deliberado em sua reunião de 20/5/2009,

  R E S O L V E:
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  Art. 1 O estágio internacional é uma atividade acadêmica ele-
tiva para todos os cursos de graduação. 
  Art. 2 Sua matrícula será realizada pela Diretoria de Registro 
e Controle Acadêmico – DRCA em qualquer data.
  Art. 3 Para efetivação da matrícula será necessário que o 
estudante siga o trâmite estabelecido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cul-
tura, incluindo um professor orientador da UFLA e um supervisor da em-
presa concedente.
  Art. 4 À saída efetiva para o estágio internacional, o estu-
dante poderá cancelar as disciplinas eletivas e obrigatórias, independen-
temente do calendário escolar.
  Art. 5 O prazo de duração do estágio internacional será de 
até doze meses, com número máximo permitido de três matrículas.
  Art. 6 A renovação de matrícula de estágio internacional de-
penderá de aprovação do relatório de atividades pelo orientador.
   Art. 7 O relatório de atividades a que se refere o artigo 6º 
deverá ser encaminhado ao orientador a cada semestre letivo na forma 
pré-estabelecida entre o estudante e o professor orientador.
   Art. 8 O conceito da atividade de estágio internacional será 
“Q” (incompleto) até a entrega do relatório final.
   Art. 9 O conceito definitivo será (U) suficiente ou (V) insufi-
ciente.
   Art. 10. Caberá ao colegiado de curso avaliar a possibilidade 
do aproveitamento do estágio internacional como uma ou mais atividades 
abaixo:
   a) Estágio Curricular Supervisionado;
   b) Atividades Acadêmicas e;
   c) Outras.
   Art. 11. Cada 204 horas de estágio internacional equivalerá a 
um crédito e para fins dessa equivalência não serão computadas frações 
desse montante de horas.
   Art. 12. Casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela 
Pró-Reitoria de Graduação.
   Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na presente data, com 
efeito retroativo a partir do primeiro semestre letivo de 2009, revogadas 
as disposições em contrário.
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NORMAS PARA REALIZAÇÃO 
DE EVENTOS
(Extrato da Resolução CEPE no 298 de 
22/11/2004)

   Art. 1 Estabelecer normas para a realização de eventos den-
tro dos espaços físicos comuns da Universidade Federal de Lavras, bem 
como fora dela, nos quais se faça o uso do nome da Instituição.
   Art. 2 A realização de eventos que abrangem a Universidade 
será viabilizada somente com a entrega do “Formulário para Realização 
de Eventos” (modelo disponível na PROEC) à Pró-Reitoria de Extensão, 
com antecedência mínima a seguir especificada:
   - Congressos: noventa dias;
   - Simpósios: quarenta e cinco dias;
   - Semana Acadêmica de Cursos: trinta dias;
   - Palestras, Workshop's, Seminários, Dias de Campo, Exposi-
ções, com duração de até três dias: quinze dias; 
   - Eventos que envolvam vários departamentos da Universi-
dade, com a necessidade de outros locais, cuja reserva esteja sob respon-
sabilidade de outros setores e de outras instituições: noventa dias;
   - Outros eventos: quinze dias
   Parágrafo Único. Caberá à Pró-Reitoria de Extensão remeter 
o “Formulário para Realização de Eventos” à Comissão de Eventos para 
apreciação.
   Art. 3 A Comissão de Eventos deverá analisar a logística da 
proposta para a realização de eventos no prazo máximo de dez dias e re-
metê-la à Pró-Reitoria de Extensão para registro.
   Art. 4 O Sistema UFLA de Comunicação divulgará o even-
to somente após sua aprovação pela Comissão de Eventos e registro na 
PROEC.
   Art. 5 A utilização da infraestrutura da Universidade será li-
berada somente após aprovação da Comissão de Eventos.
   Art. 6 A inobservância das regras descritas acima inviabiliza-
rá a realização do evento proposto.

Art. 7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Eventos.
   Art. 8 Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprova-
ção, revogadas as disposições em contrário.
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REGIME 
DISCIPLINAR DO 
CORPO DISCENTE 
(ESTUDANTES)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

RESOLUÇÃO CUNI No 009, DE 25 DE MARÇO DE 2010.

   O Conselho Universitário da Universidade Federal de Lavras, 
no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o que foi delibe-
rado em sua reunião de 25/3/2010,

   RESOLVE:

   Art. 1 Aprovar o Regimento Geral da Universidade Federal de 
Lavras, conforme anexo.
   Art. 2 Esta Resolução entra em vigor na presente data, revo-
gadas as disposições em contrário.

ANTÔNIO NAZARENO GUIMARÃES MENDES
Presidente
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CAPÍTULO III
DO REGIME DISCIPLINAR

Edição da Resolução CUNI no 009, de 25 de março de 2010.

   Art. 191. O regime disciplinar visa assegurar, manter e preser-
var a boa ordem, o respeito, os bons costumes e os princípios éticos, de 
forma a garantir harmônica convivência entre o pessoal docente, discente 
e técnico-administrativo e a disciplina indispensável às atividades univer-
sitárias.
   Art. 192. Ao tomar conhecimento da prática de atos defini-
dos como infração pelas normas vigentes na UFLA, qualquer que seja a 
modalidade, constitui dever de todo membro da comunidade universitária 
comunicar imediatamente o fato à autoridade competente, na forma do 
disposto neste Regimento Geral.
   Parágrafo único. A omissão do dever de que trata o caput 
deste artigo constitui falta grave para efeitos disciplinares.
   Art. 193. Sem prejuízo das disposições legais e daquelas que 
possam ser estabelecidas pela UFLA em regimentos específicos e resolu-
ções, constituem infrações à disciplina para todos os que estiverem sujei-
tos às autoridades universitárias:
   I – praticar atos definidos como infração pelas leis penais, 
tais como calúnia, injúria, difamação, rixa, lesão corporal, dano, desacato, 
jogos de azar;
   II – praticar atos definidos como infração pelas normas vi-
gentes na UFLA, qualquer que seja a modalidade;
   III – causar dano ao patrimônio público;
   IV – cometer ato de ofensa, desrespeito, desobediência, de-
sacato ou qualquer ato que implique indisciplina;
   V – proceder de maneira considerada atentatória ao decoro;
   VI – recorrer a meios fraudulentos, com o propósito de lograr 
aprovação ou promoção;
   VII – descumprir normas e regulamentos da Instituição;
   VIII – praticar conduta incompatível com a dignidade univer-
sitária.

Seção II
Do Corpo Discente

   Art. 197. As penalidades disciplinares aplicáveis aos discentes 
são:
   I – advertência por escrito;



54

   II – suspensão; e
   III – desligamento.
   Art. 198. A pena de advertência será aplicada ao discente 
que:
   I – descumprir as normas vigentes na UFLA, desde que não 
se configure infração mais grave;
   II – cometer fraude na execução de trabalhos escolares;
   III – desrespeitar qualquer membro da comunidade universi-
tária;
   IV – desobedecer às determinações emanadas de qualquer 
servidor da UFLA no exercício de suas funções, salvo quando aquelas fo-
rem manifestamente ilegais;
   V – desrespeitar funcionários de empresas contratadas, bem 
como qualquer pessoa em visita ao Campus;
   VI – desobedecer às determinações provenientes de funcio-
nários de empresas contratadas, no exercício de suas funções, salvo quan-
do aquelas forem manifestamente ilegais;
   VII – recusar a identificar-se, quando solicitado por servidor 
da UFLA ou por funcionário de empresa contratada, no desempenho de 
suas funções.
   Art. 199. A pena de suspensão será aplicada ao discente que:
   I – causar, incitar perturbação da ordem e do sossego no 
Campus, participar de manifestações com uso de buzinas, foguetes, sons, 
carreatas;
   II – causar dano ao patrimônio material, moral, científico e 
cultural da UFLA e/ou a bens de terceiros postos a serviço da Universida-
de, sem prejuízo da obrigação do ressarcimento, apurada a devida respon-
sabilidade;
   III – injuriar, difamar ou praticar ofensa física a qualquer mem-
bro do corpo discente, docente, técnico-administrativo, funcionários de 
empresas contratadas, bem como a pessoas em visita ao Campus, colo-
cando-os em situações que os exponham ao ridículo e ao vexame público;
   IV – ingressar, consumir ou transportar bebidas alcoólicas no 
Campus Universitário;
   V – ingerir ou comercializar nas dependências da UFLA subs-
tâncias consideradas como drogas, à luz da legislação vigente;
   VI – praticar atos incompatíveis com a dignidade universi-
tária, que é entendida como sendo o uso e costume e comportamentos 
que não ofendam e nem agridam as pessoas em geral e o bom nome da 
Instituição;
   VII – praticar atos que exponham em risco a integridade fí-
sica própria ou de qualquer membro do corpo discente, docente, técni-
co-administrativo, funcionários de empresas contratadas, bem como de 
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qualquer pessoa em visita ao Campus;
   VIII – incitar e/ou pichar prédios, muros, postes, vias, ruas, 
estradas e veículos públicos ou privados no Campus da UFLA;
   IX – causar dano ao patrimônio de membro do corpo discen-
te, docente, técnico-administrativo, funcionários de empresas contratadas 
e de visitantes no Campus da UFLA;
   X – praticar trote universitário ou participar dele, bem como 
incentivar, incitar ou contribuir, de qualquer forma, em favor do trote;
   XI – reincidir em infração já punida com advertência.
   § 1º Será aplicada ao discente a pena de até 25 (vinte e cin-
co) dias nas infrações previstas nos incisos I, IV e VI deste artigo.
   § 2º Será aplicada ao discente a pena de até 1 (um) semestre 
letivo nas infrações constantes nos incisos II, III, V, VII, VIII, IX, X e XI deste 
artigo.
   Art. 200. A pena de desligamento será aplicada ao discente 
que:
   I – praticar grave agressão física a qualquer membro do cor-
po discente, docente, técnico-administrativo, funcionário de empresas 
contratadas, bem como a qualquer pessoa em visita ao Campus;
   II – praticar trote mediante violência, utilizando qualquer 
meio ou produto que cause ou possa causar danos pessoais, psicológicos, 
lesões corporais ou morte;
   III – utilizar-se de veículo para disputar corrida por espírito 
de emulação nas dependências da UFLA;
   IV – reincidir em infração já punida com suspensão;
   V – praticar outras infrações consideradas graves.
   Art. 201. A penalidade será agravada em cada reincidência, o 
que não impede a aplicação, desde logo, de qualquer das penas, segundo 
a natureza e a gravidade da falta praticada.
   Art. 202. As penas de advertência, suspensão e desligamen-
to serão aplicadas por meio de portaria do Reitor. (alterada pela Portaria 
no 1.423, de 17/10/2012).
   Art. 203. A pena de suspensão implicará a consignação de 
falta aos trabalhos escolares, bem como no exercício de representação em 
colegiado, durante todo o período em que perdurar a punição.
   Art. 204. As penalidades aplicadas pelo Reitor obedecerão 
às formalidades legais, podendo delegar aquelas para as quais a lei não 
lhe reserve competência privativa.
   Art. 205. A apuração das infrações disciplinares far-se-á me-
diante processo administrativo disciplinar, assegurando-se ao acusado o 
direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios e recursos a 
ela inerentes, na forma do disposto no Regime Disciplinar do Corpo Dis-
cente e nos preceitos deste Regimento Geral.
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   Art. 206. Quando a infração estiver capitulada na lei penal ou 
havendo suspeita de prática de crime, o fato será comunicado à autorida-
de policial para as providências cabíveis e será remetida cópia dos autos à 
autoridade competente.
   Art. 207. Comprovada a existência de dano patrimonial, o 
infrator ficará obrigado a ressarci-lo, independentemente das sanções dis-
ciplinares, civis e criminais que, no caso, couberem.
   Art. 208. Não poderá obter titulação, transferência ou tran-
camento de matrícula o discente sujeito a processo disciplinar, até a sua 
conclusão e cumprimento de seus efeitos.
   § 1o Caso o discente já tenha integralizado seus créditos du-
rante a tramitação do processo disciplinar, os impedimentos estabeleci-
dos no caput deste artigo serão aplicados por período equivalente à pena 
imposta.
   § 2o Caberá à autoridade universitária que instaurou o pro-
cesso administrativo disciplinar a notificação do nome do discente envol-
vido à Diretoria de Registro e Controle Acadêmico, para que o disposto no 
caput deste artigo seja cumprido.
   Art. 209. As penalidades disciplinares constarão no histórico 
escolar dos discentes.
§ 1o Decorrido um ano do cumprimento da última penalidade e apresen-
tando o infrator conduta exemplar, poderá ele pleitear a sua reabilitação 
mediante requerimento ao Reitor, a fim de obter o cancelamento das ano-
tações punitivas.
   § 2o O prazo referido no § 1o deste artigo poderá ser reduzi-
do até o mínimo de três meses, a critério do Reitor, nos casos de discentes 
que concluam curso antes de um ano.
   Art. 210. A punibilidade por ato sujeito à sanção penal não 
exclui a pena disciplinar nem a sanção de natureza civil, quando cabível.
Art. 211. Caberá ao Conselho Universitário estabelecer o Regime Disciplinar 
do Corpo Discente, observadas as disposições previstas neste Regimento 
Geral.
 



57

U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D E  L A V R A S

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

REITORIA

PORTARIA Nº 1.423, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012.

   O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando o disposto 
no art. 204 do Regimento Geral da Universidade Federal de Lavras,

   RESOLVE:

   Art. 1º Delegar competência aos Pró-Reitores de Graduação 
e de Pós-Graduação para, observado o devido processo legal, aplicarem 
aos discentes as penalidades de advertência e suspensão decorrentes de 
infrações cometidas, conforme arroladas nos arts. 198 e 199 do Regimento 
Geral da UFLA.
   Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 183/2010.

JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO
Reitor
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

RESOLUÇÃO CEPE No 093, DE 25 DE MAIO DE 2011.

   O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Fe-
deral de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista os tra-
balhos realizados pela comissão designada pela Resolução CEPE no 043, de 
13/4/2011, e tendo em vista o que foi deliberado em sua reunião de 25/5/2011,

   RESOLVE:

   Art. 1 Estabelecer as penalidades cabíveis nos casos de infrações 
disciplinares do corpo discente, em conformidade com a legislação vigente. 
   Art. 2 A pena de advertência será aplicada ao discente de 
acordo com as infrações descritas no Art. 198o, do Regimento Geral da 
Universidade Federal de Lavras.
   Art. 3 A pena de suspensão aplicada ao discente, de acordo com 
as infrações descritas no Art. 199o do Regimento Geral da UFLA, será de:
   I - Sete dias corridos, quando causar, incitar perturbação da 
ordem e do sossego no Campus, participar de manifestações com uso de 
buzinas, foguetes, sons, carreatas, bebidas alcoólicas etc.;
   II - Quatorze dias corridos, quando causar dano ao patrimô-
nio material, moral, científico e cultural da UFLA e/ou a bens de terceiros 
postos a serviço da Universidade, sem prejuízo da obrigação do ressarci-
mento, apurada a devida responsabilidade;
   III - Quatorze dias corridos, quando injuriar, difamar ou prati-
car ofensa física a qualquer membro do corpo discente, docente, técnico
-administrativo, funcionários de empresas contratadas, bem como a pes-
soas em visita ao Campus, colocando-os em situações que os exponham 
ao ridículo e ao vexame público;
   IV - Vinte e um dias corridos, quando portar, ingerir ou co-
mercializar nas dependências da UFLA substâncias consideradas como 
drogas, à luz da legislação vigente;
   V - Vinte e um dias corridos, quando praticar atos incompa-
tíveis com a dignidade universitária, que é entendida como sendo o uso e 
costume e comportamentos que não ofendam e nem agridam as pessoas 
em geral e o bom nome da Instituição;
   VI - Vinte e um dias corridos, quando praticar atos que po-
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nham em risco a integridade física própria ou de qualquer membro do 
corpo discente, docente, técnico-administrativo, funcionários de empre-
sas contratadas, bem como de qualquer pessoa em visita ao Campus;
   VII - Quatorze dias corridos, quando incitar e/ou pichar pré-
dios, muros, postes, vias, ruas, estradas e veículos públicos ou privados no 
Campus da UFLA;
   VIII - Quatorze dias corridos, quando causar dano ao patri-
mônio de membro do corpo discente, docente, técnico administrativo, fun-
cionários de empresas contratadas e de visitantes no Campus da UFLA;
   IX - Vinte e um dias corridos, quando praticar trote uni-
versitário ou participar dele, bem como incentivar, incitar ou contribuir, de 
qualquer forma, em favor do trote;
   X- Quatorze dias corridos, quando reincidir em infração 
já punida com advertência.
   Art. 4 O discente que usufruir de benefícios, como bolsas, 
moradia, alimentação, programas voluntários de iniciação científica, ex-
tensão e monitoria etc., de instituição pública ou privada na UFLA, e que 
cometer qualquer infração, cuja pena incorrer em suspensão, terá o bene-
fício suspenso automaticamente. 
   I- A suspensão dos benefícios ocorrerá por períodos de seis, 
doze e vinte e quatro meses, quando a pena de suspensão for de sete, 
quatorze e vinte e um dias, respectivamente. 
   II- A concessão de benefícios, após o período de sua suspen-
são, implicará na participação do discente em novos processos seletivos. 
   Art. 5 A pena de desligamento será aplicada ao discente de 
acordo com as infrações descritas no Arto. 200 estabelecido no Regimen-
to Geral da Universidade Federal de Lavras.
   Art. 6 A apuração das infrações disciplinares far-se-á me-
diante processo administrativo disciplinar, assegurando-se ao acusado o 
direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios e recursos a 
ela inerentes, na forma do disposto no Regime Disciplinar do Corpo Dis-
cente e nos preceitos do Regimento Geral da UFLA. 
   Art. 7 Quando a infração estiver capitulada na lei penal ou 
havendo suspeita de prática de crime, o fato será comunicado à autorida-
de policial para as providências cabíveis e será remetida cópia dos autos à 
autoridade competente na forma do disposto no Art. 206 do Regimento 
Geral da UFLA.
   Art. 8 As penas de advertência, suspensão e desligamento 
serão aplicadas por meio de Portaria do Reitor, conforme Art. 202 do Re-
gimento Geral da UFLA.

ANTÔNIO NAZARENO GUIMARÃES MENDES
Presidente
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CÓDIGO   NOME       CAPACIDADE
NOVO                                                                         

BIC01 Salão Nobre da Biblioteca 120

DAE01 Anfiteatro Ricardo Rivera - Bloco 2 40

DAE02 Anfiteatro do DAE - Bloco 3 70

DAE102 Sala 102 de Aula do DAE - Bloco 3 30

DAE104 Sala 104 de Aula do DAE - Bloco 3 30

DAE112 Sala 112 de Aula do DAE - Bloco 3 30

DAE204 Sala 204 do DAE - NEORG / GEDIM - Bloco 3 6

DAE205 Sala 205 do DAE - NEAPEGS - Bloco 3 6

DAE206 Sala 206 de Aula do DAE - Bloco 3 30

LISTAGEM DOS 
CÓDIGOS DE 
ESPAÇO FÍSICO
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DAE207 Sala 207 do DAE - GEREI - Bloco 3 6

DAE208 Sala 208 do DAE - GECON - Bloco 3 6

DAE209 Sala 209 do DAE - GEINI - Bloco 3 6

DAE210 Sala 210 do DAE - E.D.G.C.P. - Bloco 3 6

DAE614 Sala 614 de Aula do DAE - Bloco 1 35

DAG01 Anfiteatro de Agricultura 160

DAG02 Anfiteatro do Setor de Cafeicultura 80

DAG03 Laboratório 13 do Setor de Sementes 18

DAG06 Sala 06 de Aula do Pomar 30

DAG07 Sala de Aula I do Setor de Agricultura Geral 40

DAG08 Sala de Aula II do Setor de Agricultura Geral 60

DAG09 Galpão do Setor de Agricultura Geral 60

DAG10 Viveiro de Café do Setor de Cafeicultura 30

DAG11 Sala de Aula III do Setor de Agricultura Geral 30

DAG12 Sala de Aula IV do Setor de Agricultura Geral 35

DAG13 Sala de Aula V do Setor de Agricultura Geral 30

DAG14 Sala de Aula VI do Setor de Agricultura Geral 30

DAG15 Anfiteatro do Setor de Sementes 120

DBI01 Anfiteatro de Biologia 65

DBI02 Salão Nobre da Biologia 60

DBI03 Anfiteatro de Fisiologia Vegetal 50

DBI04 Sala 04 de Microscopia I 28

DBI05 Sala 05 de Microscopia II 28
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DBI06 Laboratório 06 de Microbiologia 25

DBI07 Sala 07 do Núcleo de Estudos em Genética 30

DBI11 Laboratório 11 de Aulas Práticas de Zoologia - Pavilhão 1 25

DBI13 Anfiteatro de Eventos - Setor de Ecologia 70

DBI17 Sala 17 de Aula da Pós-Graduação da Fisiologia Vegetal 25

DCA01 Laboratório 01 de Microbiologia dos Alimentos 25

DCA02 Laboratório 02 de Microbiologia de Alimentos II 25

DCA03 Laboratório 03 de Produtos Vegetais I 20

DCA04 Laboratório 04 de Bioquímica de Frutas e Hortaliças 10

DCA05 Laboratório 05 de Laticínios e Produtos Lácteos 30

DCA06 Laboratório 06 de Grãos, Raízes e Tubérculos 15

DCA07 Laboratório 07 de Análise Sensorial 25

DCA08 Laboratório 08 de Engenharia de Alimentos 20

DCA09 Sala 09 de Aula de Pós-graduação 44

DCA10 Laboratório 10 de Carnes e Pescados 20

DCA11 Laboratório 11 de Operações Unitárias 25

DCA12 Laboratório 12 de Refrigeração de Alimentos 20

DCA13 Laboratório 13 de Informática 25

DCA14 Laboratório 14 de Bioquímica da Nutrição 25

DCC01 Laboratório de Computação I 40

DCC02 Laboratório de Computação II 30

DCC03 Laboratório de Computação III 40

DCC04 Laboratório de Computação IV 40
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DCC05 Laboratório de Eletrônica 44

DCC05-A Laboratório de Eletrônica A 22

DCC05-B Laboratório de Eletrônica B 22

DCF01 Anfiteatro de Ciências Florestais 84

DCF02 Laboratório 02 de Dendrologia 25

DCF03 Laboratório 03 de Sementes Florestais 25

DCF04 Sala 04 de Aula da Pós-graduação 50

DCF05 Laboratório 05 de Informática 18

DCF06 Sala 06 de Aula do Viveiro Florestal 40

DCF07 Laboratório 07 de Anatomia da Madeira 25

DCF08 Sala 08 de Reuniões 25

DCH01 Anfiteatro do DCH 120

DCS01 Anfiteatro de Solos 120

DCS02 Anfiteatro de Nutrição 50

DCS03 Anfiteatro de Solos I 48

DCS04 Anfiteatro de Solos II 48

DCS05 Laboratório 05 de Geologia e Mineralogia 27

DCS06 Laboratório 06 de Física e Conservação do Solo 30

DCS07 Laboratório 07 de Fertilidade e Nutrição do Solo 30

DCS08 Laboratório 08 de Física do Solo 10

DED01 Anfiteatro do DED 30

DEF01 Quadra de Esportes - Ginásio 50

DEF02 Campo de Futebol 80

DEF03 Laboratório 03 de Anatomia 40

DEF04 Laboratório 04 de Estudo do Movimento Humano Lemoh 80

DEF05 Sala 05 de Aula do DEF 100

DEF06 Sala 06 de Aula do DEF 60

DEF07 Sala 07 de Aula do DEF 60

DEG01 Anfiteatro de Engenharia 100

DEG02 Laboratório 02 de Análise de Águas e Resíduos 15

DEG03 Laboratório 03 de Metalografia 25

DEG04 Laboratório 04 de Fotointerpretação 30

DEG05 Laboratório 05 de Topografia 25

DEG06 Sala 06 de Monitoria 30

DEG07 Laboratório 07 de Geoprocessamento 20

DEG08 Laboratório 08 de Construções 30

DEG09 Laboratório 09 de Mecânica dos Solos 25

DEG10 Laboratório 10 de Proc. Prod. Agrícolas 30
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DEG11 Laboratório 11 de Mecânica 30

DEG12 Laboratório 12 de Hidráulica I 25

DEG13 Laboratório 13 de Mecânica e Automação I 25

DEG14 Laboratório 14 de Eletrificação Rural 25

DEG15 Laboratório 15 de Mecânica e Automação II 25

DEG16 Sala 16 de Aula da Pós-graduação 50

DEG18 Sala 18 de Aula de Desenho 30

DEG19 Laboratório 19 de Agrometeorologia 30

DEG20 Laboratório 20 de Biodigestores 25

DEG21 Laboratório 21 de Hidráulica II 25

DEG22 Laboratório 22 de Instrumentação 25

DEG23 Laboratório 23 de Automação 25

DEG24 Laboratório 24 de Controle 30

DEG25 Laboratório 25 de Processamento de Sinais I 25

DEG26 Laboratório 26 de Processamento de Sinais II 25

DEN01 Anfiteatro de Entomologia 80

DEN02 Laboratório 02 de Entomologia 25

DEN03 Sala 03 de Aula da Pós-graduação 15

DEX01 Anfiteatro do DEX 90

DEX02 Pró-Docência 30

DEX03 Laboratório 03 de Ensino de Física 30
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DEX04 Laboratório 04 de Ensino de Matemática 30

DEX05 Laboratório 05 de Matemática I 30

DEX06 Sala 06 de Pós-Graduação II 30

DEX07 Laboratório 07 de Física III 30

DEX08 Laboratório 08 de Física IV 30

DEX09 Sala 09 de Monitoria de Estatística 30

DEX10 Sala 10 de Monitoria de Física 30

DEX11 Sala 11 de Monitoria de Matemática 30

DEX12 Sala 12 de Tutoria 30

DEX13 Laboratório 13 de Pós-Graduação I 30

DEX14 Laboratório 14 de Estatística I 30

DEX15 Laboratório 15 de Estatística II 30

DEX16 Laboratório 16 de Estatística III 30

DEX17 Laboratório 17 de Computação 30

DEX18 Laboratório 18 de Física I 30

DEX19 Laboratório 19 de Física II 30

DEX20 Laboratório 20 de Desenvolvimento Tecnológico 30

DEX21 Auditório - DEX 30

DFP02 Laboratório 02 de Patologia 25

DFP03 Laboratório 03 de Fitopatologia 30

DFP04 Laboratório 04 de Microscopia Eletrônica 25
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DFP05 Laboratório 05 de Ecologia e Sistemática de Fungos 15

DMV01 Anfiteatro do DMV (Hospital Veterinário) 60

DMV02 Laboratório 02 de Citologia Animal 36

DMV03 Laboratório 03 de Anatomia Animal 36

DMV04 Sala 04 de Aula Prática de Radiologia 20

DMV05 Sala 05 de Microscopia - Patologia 22

DMV06 Sala 06 de Aula do DMV 06 (Fisiologia e Farmacologia) 36

DMV08 Sala 08 de Aula do DMV - Preventiva 36

DMV09 Sala 09 de Aula do DMV - Preventiva 36

DMV10 Sala 10 de Aula do DMV - Preventiva 36

DMV11 Laboratório 11 de Microscopia (Preventiva) 36

DMV12 Sala 12 de Aula do DMV - Preventiva 32

DMV13 Laboratório 13 de Parasitologia Veterinária 25

DMV14 Sala 14 de Necropsia 18

DMV15 Laboratório 15 de Fisiologia e Farmacologia 30

DMV16 Consultório 16 de Pequenos Animais I, II, e III 30

DMV17 Sala 17 de Aula de Cirurgia de Grandes Animais 25

DMV18 Sala 18 de Aula de Cirurgia de Pequenos Animais 15

DMV19 Sala 19 de Computação da Pós-graduação 30

DMV20 Sala 20 de Aula de Pós-graduação e Graduação do Hospital 25

DMV21 Sala 21 de Aula de Pós-graduação e Graduação do Hospital 20

DMV22 Sala 22 de Aula de Pós-graduação e Graduação do Hospital 25

DMV23 Laboratório 23 de Semiologia do Hospital Veterinário 15

DMV24 Laboratório 24 de Reprodução 16

DMV70 Sala 70 da Coordenação de Graduação 30

DQI01 Laboratório 01 de Bioquímica 30

DQI02 Laboratório 02 de Fisico-Química e Química Orgânica 30

DQI03 Laboratório 03 de Química Geral e Química Inorgânica 30

DQI04 Laboratório 04 de Química Analítica 30

DQI05 Laboratório 05 de Análise Foliar 30

DQI06 Anfiteatro 06 do DQI 50

DQI07 Sala 07 de Seminários 30

DZO01 Anfiteatro de Zootecnia 160

DZO02 Laboratório 02 de Nutrição Animal 25

DZO03 Laboratório 03 de Informática do DZO 17

DZO04 Sala 04 de Aula do DZO 35

DZO05 Sala 05 de Aula do DZO 30

DZO06 Sala 06 de Aula do DZO 40
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DZO07 Sala 07 de Aula do DZO 40

DZO08 Sala 08 de Aula do DZO 40

DZO09 Sala 09 de Aula do DZO 40

DZO10 Sala 10 de Aula de Piscicultura 20

DZO11 Laboratório 11 de Pesquisa Animal 30

PV1-01 Laboratório 01 de Fisiologia Vegetal do Pavilhão 1 55

PV1-02 Sala 02 de Aula do Pavilhão 1 55

PV1-03 Sala 03 do Pavilhão 1 - ADICON 10

PV1-04 Sala 04 de Aula do Pavilhão 1 55

PV1-05 Laboratório 05 de Aula Prática de Genética - Pavilhão 1 55

PV1-06 Laboratório 06 de Educação Científica e Ambiental 30

PV1-07 Laboratório 07 de Aula Prática de Ecologia - Pavilhão 1 55

PV1-08 Sala 08 de Aula do Pavilhão 1 55

PV1-09 Sala 09 de Aula do Pavilhão 1 55

PV2-01 Sala 01 de Aula do Pavilhão 2 - RU 80

PV2-02 Sala 02 de Aula do Pavilhão 2 - RU 80

PV2-03 Sala 03 de Aula do Pavilhão 2 - RU 80

PV2-04 Sala 04 de Aula do Pavilhão 2 - RU 80

PV2-05 Laboratório 05 de Aula Prática de Sistemática - Pavilhão 2 - RU 60

PV3-01 Sala 01 de Aula do Pavilhão 3 - 1º Andar 60

PV3-02 Sala 02 de Aula do Pavilhão 3 - 1º Andar 90

PV3-03 Sala 03 de Aula do Pavilhão 3 - 1º Andar 60

PV3-04 Sala 04 de Aula do Pavilhão 3 - 1º Andar 60

PV3-05 Sala 05 de Aula do Pavilhão 3 - 2º Andar 60

PV3-06 Sala 06 de Aula do Pavilhão 3 - 2º Andar 90

PV3-07 Sala 07 de Aula do Pavilhão 3 - 2º Andar 60

PV3-08 Sala 08 de Aula do Pavilhão 3 - 2º Andar 60

PV3-09 Sala 09 de Aula do Pavilhão 3 - 3º Andar 60

PV3-10 Sala 10 de Aula do Pavilhão 3 - 3º Andar 60

PV3-11 Sala 11 de Vídeo do Pavilhão 3 - 3º Andar 30

PV3-12 Sala 12 de Aula do Pavilhão 3 - 3º Andar 60

PV3-13 Sala 13 de Aula do Pavilhão 3 - 3º Andar 60

PV4-01 Anfiteatro 01 do Pavilhão 4 140

PV4-02 Anfiteatro 02 do Pavilhão 4 140

PV4-03 Anfiteatro 03 do Pavilhão 4 140

PV4-04 Laboratório 04 de Aula Prática de Microscopia - Pavilhão 4 60

PV4-05 Laboratório 05 de Aula Prática de Microscopia e Embriologia - Pavilhão 4 60

PV5-01 Anfiteatro 01 do Pavilhão 5 150
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PV5-02 Anfiteatro 02 do Pavilhão 5 150

PV5-03 Anfiteatro 03 do Pavilhão 5 150

PV5-04 Espaço 04 de Pesquisa Virtual 50

PV5-05 Laboratório 05 de Informática do Pavilhão 5 60

PV5-06 Laboratório 06 de Informática do Pavilhão 5 38

PV5-07 Laboratório 07 de Aula Prática de Microbiologia do Pavilhão 5 30

PV6-01 Sala 01 do Pavilhão 6 - APG - 1º Andar 30

PV6-02 Sala 02 de Aula do Pavilhão 6 - 1º Andar 80

PV6-03 Sala 03 de Pós-Grad. do Programa de Biotecnologia Vegetal - 1º Andar 30

PV6-04 Sala 04 do Pavilhão 6 - PIBID - 1º Andar 30

PV6-05 Sala 05 de Aula do Pavilhão 6 - 1º Andar 30

PV6-06 Sala 06 de Aula do Pavilhão 6 - 1º Andar 30

PV6-07 Sala 07 de Aula do Pavilhão 6 - 1º Andar 30

PV6-08 Sala 08 de Desenho do Pavilhão 6 - 1º Andar 28

PV6-09 Sala 09 de Aula do Pavilhão 6 - 1º Andar 80

PV6-10 Laboratório 10 de Idiomas do Pavilhão 6 - 1º Andar 50

PV6-11 Sala 11 Pavilhão 6 - PROEC - Núcleo de Cultura Internacional - 1º Andar 30

PV6-12 Sala 12 do Pavilhão 6 - DADP - Distribuição de Material e Chaves - 1º Andar 30

PV6-13 Sala 13 do Pavilhão 6 - PIBID - 1º Andar 30

PV6-14 Sala 14 do Pavilhão 6 - PIBID - 1º Andar 30

PV6-15 Sala 15 do Pavilhão 6 - DADP - Logística - 1º Andar 30

PV6-16 Sala 16 do Pavilhão 6 - DADP - Diretoria - Secretaria - 1º Andar 30

PV6-17 Sala 17 de Aula do Pavilhão 6 - 2º Andar 80

PV6-18 Sala 18 de Aula do Pavilhão 6 - 2º Andar 80

PV6-19 Sala 19 de Aula do Pavilhão 6 – 2º Andar 60

PV6-20 Sala 20 de Aula do Pavilhão 6 – 2º Andar 60

PV6-21 Sala 21 de Aula do Pavilhão 6 – 2º Andar 60

PV6-22 Sala 22 de Aula do Pavilhão 6 – 2º Andar 60

PV6-23 Sala 23 de Aula do Pavilhão 6 – 2º Andar 60

PV6-24 Sala 24 de Aula do Pavilhão 6 – 2º Andar 80

PV6-25 Sala 25 de Aula do Pavilhão 6 – 2º Andar 60

PV6-26 Sala 26 de Aula do Pavilhão 6 – 2º Andar 60

PV6-27 Sala 27 de Aula do Pavilhão 6 – 2º Andar 60

PV6-28 Sala 28 de Aula do Pavilhão 6 – 2º Andar 60

PV6-29 Sala 29 de Aula do Pavilhão 6 – 2º Andar 60

PV7                     Pavilhão 7 - Centro de Eventos (em construção)                                                    1000

PV8-01 Sala 01 de Aula do Pavilhão 8 50

PV8-02 Sala 02 de Aula do Pavilhão 8 75



69

U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D E  L A V R A S

PV8-03 Sala 03 de Aula do Pavilhão 8 75

PV8-04 Anfiteatro 04 do Pavilhão 8 100

SCV01 Salão de Convenções 325
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CEPE Nº 042 
DE 21 DE MARÇO DE 2007

ESTABELECE NORMAS 
GERAIS DO ENSINO DE 
GRADUAÇÃO DA UFLA
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

RESOLUÇÃO CEPE Nº 042 DE 21 DE MARÇO DE 2007.

 Estabelece normas gerais do Ensino de Graduação da UFLA.

 O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 
Federal de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vis-
ta o que foi deliberado em sua reunião de 21/03/2007,

 RESOLVE:

CAPÍTULO I
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

 Art. 1º Os cursos de graduação têm como objetivo a formação 
de cidadãos capacitados para o exercício de atividades profissionais que 
demandem estudos superiores.
 Parágrafo único. O perfil e os objetivos de cada curso serão 
aprovados pelo Conselho Universitário, por proposta do Conselho de En-
sino, Pesquisa e Extensão. 

CAPÍTULO II
DO CURRÍCULO

 Art. 2º Para cada curso de graduação, deverá existir um proje-
to pedagógico, no qual se apresentam o perfil do profissional a ser forma-
do, o currículo do curso e as ações pedagógicas que permitirão alcançar 
o perfil proposto.
 § 1º Compete ao Colegiado de Curso propor o projeto peda-
gógico para aprovação da Pró-Reitoria de Graduação e do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão.
 § 2º Na elaboração do projeto pedagógico, deverão ser expli-
citados os critérios, as políticas e os instrumentos para sua atualização e 
seu aperfeiçoamento, atendendo às habilidades e competências de cada 
curso estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
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 Art. 3º O currículo de cada curso abrangerá uma sequência de 
atividades acadêmicas e/ou blocos de atividades acadêmicas, ordenada 
por meio de pré-requisitos e co-requisitos, quando didaticamente reco-
mendável, cuja integralização dará direito ao correspondente diploma ou 
certificado. 
 § 1º Os pré-requisitos são classificados em pré-requisito forte 
e pré-requisito mínimo, assim definidos:
 I. Pré-requisito Forte: uma disciplina A é pré-requisito forte de 
uma disciplina B, quando para se matricular em B, o estudante tiver sido 
aprovado anteriormente em A;
 II. Pré-requisito mínimo: uma disciplina A é pré-requisito míni-
mo de uma disciplina B, quando para se matricular em B, o estudante tiver 
cursado anteriormente a disciplina A, sem ter sido reprovado por freqüên-
cia e tiver obtido média final mínima de 50 pontos.
 § 2º Co-requisito: uma disciplina A é co-requisito de uma disci-
plina B, quando para se matricular na disciplina B, o estudante tiver que se 
matricular também na disciplina A. O disposto neste parágrafo não se aplica 
caso o estudante já tenha sido aprovado anteriormente na disciplina A.
 Art. 4º Compete ao Colegiado de Curso, ouvidos os Departa-
mentos envolvidos, propor o currículo do respectivo curso e estabelecer 
os pré-requisitos, a carga horária e créditos das atividades acadêmicas ou 
blocos de atividades acadêmicas, para aprovação da Pró-Reitoria de Gra-
duação e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  
 § 1º Na elaboração do currículo, deverão ser observados as 
políticas e os instrumentos de sua atualização e aperfeiçoamento, em con-
sonância com o projeto pedagógico do curso.
 § 2º As atividades acadêmicas curriculares, presenciais ou a 
distância, são classificadas quanto à sua natureza em:
 I. obrigatórias;
 II. eletivas; e
 III. optativas.
 § 3º As atividades acadêmicas obrigatórias são aquelas indis-
pensáveis à habilitação profissional. 
 § 4º As atividades acadêmicas eletivas têm por finalidade 
complementar a formação do estudante, na área de conhecimento do 
curso, escolhidas entre as definidas para esse e de forma a integralizar 
uma carga horária mínima estabelecida pelo Colegiado de Curso.
 § 5º As atividades acadêmicas optativas têm por finalidade 
suplementar a formação integral do estudante, podendo ser escolhidas 
entre as atividades acadêmicas oferecidas na Universidade, desde que 
não se enquadrem nas atividades descritas pelos parágrafos 3º e 4º, alusi-
vas ao seu curso.
 § 6º Entende-se por atividade acadêmica presencial ou a dis-
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tância aquela relevante para que o estudante adquira as competências e 
as habilidades necessárias à sua formação, tais como:
 I. atividades de iniciação à docência, à pesquisa ou à extensão;
 II. disciplinas;
 III. discussões temáticas;
 IV. elaboração de monografia;
 V. estágio curricular supervisionado;
 VI. participação em eventos;
 VII. seminários;
 VIII. participação em órgãos colegiados;
 IX. vivência profissional complementar;
 X. projeto orientado;
 XI. participação em órgãos de representação estudantil;
 XII. participação em atividades desportivas e culturais; 
 XIII. outras, consideradas pelo Colegiado de Curso, relevantes 
para a formação do estudante.
 Art. 5º O ensino das disciplinas constantes do currículo de 
cada curso será ministrado por meio de aulas teóricas e/ou práticas, se-
minários, discussões em grupo, estudos dirigidos, trabalhos de pesquisa e 
quaisquer outras técnicas pedagógicas, ou atividades aconselhadas pela 
natureza dos temas e pelo grau de escolaridade e maturidade intelectual 
dos estudantes.
 § 1º A ementa e o conteúdo programático de cada discipli-
na serão elaborados pelo respectivo professor, ou grupo de professores, 
e depois submetidos ao Departamento responsável, aos Colegiados de 
Curso e à Pró-Reitoria de Graduação, para análise e aprovação. No caso 
de disciplina eletiva, é recomendável que os Colegiados de Curso, para os 
quais será oferecida, manifestem previamente o interesse em sua criação.
 § 2º Verificada, em uma disciplina, a inadequação da ementa, 
do conteúdo programático ou de ambos, caberá ao professor, ao Depar-
tamento ou aos Colegiados de Curso, propor alteração, que deverá ser 
aprovada em todas as instâncias citadas no parágrafo anterior.
 Art. 6º As demais atividades acadêmicas serão propostas por 
um professor, ou grupo de professores, e, posteriormente, submetidas aos 
Departamentos e aos Colegiados de Curso envolvidos e à Pró-Reitoria de 
Graduação, para análise e aprovação, atendendo às normas pertinentes de 
cada atividade. 
 § 1º Caberá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão regu-
lamentar as atividades acadêmicas previstas neste Artigo, com base em 
propostas da PRG.
 § 2º Para cada atividade acadêmica, será estabelecida a carga 
horária correspondente, para permitir a sua computação na integralização 
curricular.
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 Art. 7º O conteúdo programático será cumprido em sua tota-
lidade, sendo obrigação do Departamento assegurar, em qualquer caso, 
a integralização do ensino de cada atividade acadêmica, nos termos do 
programa e plano correspondentes, exceto as atividades acadêmicas de 
responsabilidade dos Colegiados de Curso.
 Art. 8º Os estágios supervisionados e projetos orientados, 
identificados pela sigla PRG, são de responsabilidade dos Colegiados de 
Curso.
 Parágrafo único Os casos omissos, relacionados às atividades 
de que trata o caput, serão apreciados pelos Colegiados dos Cursos.
 

CAPÍTULO III
DA EQUIVALÊNCIA EM HORA/AULA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS

 Art. 9º É definido como hora/aula um período de 50(cinqüen-
ta) minutos e como 1(um) crédito 17(dezessete) horas/aulas.
 Art. 10 Para computar a integralização curricular fica estabele-
cida a seguinte equivalência:
 I. Iniciação à Pesquisa – cada 12 horas dedicadas à iniciação 
científica corresponderão a 1 hora/aula; 
 II. Iniciação à Docência – cada 12 horas dedicadas à monitoria  
corresponderão a 1 hora/aula;
 III. Iniciação à Extensão – cada 12 horas dedicadas a programa 
de extensão corresponderão a 1 hora/aula;
 IV. Vivência Profissional complementar – cada 12 horas dedi-
cadas a estágios corresponderão a l hora/aula, excetuando-se o estágio 
supervisionado obrigatório;
 V. Atividades Técnico-Científicas – a apresentação de traba-
lhos em eventos corresponderá a 1 hora/aula e cada 12 horas do evento 
equivalerão a 1 hora/aula. Quando não houver declaração de carga horária, 
no certificado do evento, será computado o valor de 0,5 hora/aula pela 
participação.
 VI. Bolsa-atividade – cada 12 horas dedicadas à bolsa-ativida-
de corresponderão a 1 hora/aula;
 VII. Programa de Educação Tutorial -PET – Cada 12 horas de-
dicadas ao programa de educação tutorial corresponderão a 1 hora/aula;
 VIII. Comissões – cada participação em comissão temporária 
ou permanente, designada por portaria, corresponderá a 0,2 hora/aula;
 IX. Participação em Órgão Colegiado – cada participação efe-
tiva em reunião de órgão colegiado corresponderá a 1 hora/aula;
 X. Representação estudantil – cada 12 horas dedicadas à re-
presentação estudantil corresponderão à 1 hora/aula; (Alteração estabele-
cida pela Resolução CEPE Nº 104, de 08 de junho de 2011)
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 XI. Modalidades desportivas e culturais, certificadas pela PRA-
ECC – Cada 20 horas de treinamento corresponderão a 1 hora/aula.
 XII. Outras atividades consideradas relevantes para formação 
do estudante poderão ser autorizadas pelos Colegiados de Curso, para 
integralização curricular, desde que a carga horária seja equivalente, no 
máximo, a 12 horas da atividade para 1 hora/aula. Números de horas me-
nores do que 12, para equivaler a 1 hora/aula, deverão ser autorizados pela 
PRG.
 § 1º Não poderão ser computadas para integralização curricu-
lar atividades desenvolvidas durante o período dedicado à participação 
em programas especiais.
 § 2º O limite máximo de horas aulas em atividade realizada 
pelos estudantes ficará a cargo dos Colegiados de Curso. 
 Art. 11 Para as atividades acadêmicas identificadas pela sigla 
PRG, deverão ser desconsideradas as equivalências previstas no art. 10.
 Art. 12 Caberá ao estudante requerer, ao colegiado do respec-
tivo curso em formulário próprio, o registro das atividades acadêmicas 
dentro dos prazos estabelecidos no calendário escolar.
 Parágrafo único: Caberá aos Colegiados de Cursos avaliar as 
solicitações e encaminhar equivalência hora/aula em formulário próprio a 
DRCA, para o devido registro.
 

CAPÍTULO IV
DA ADMISSÃO AOS CURSOS

 Art. 13 A admissão aos cursos de graduação far-se-á por uma 
das seguintes modalidades:
 I. processo seletivo;
 II. mudança interna;
 III. transferência de outra Instituição;
 IV. obtenção de novo título;
 V. programa de estudantes-convênio de graduação; e
 VI. transferência ex officio.
 § 1º O número máximo de estudantes no curso será calculado 
pelo número de entradas semestrais multiplicado pelo número de perío-
dos definidos pela estrutura curricular do curso.
 § 2º As vagas destinadas aos incisos II, III e IV serão calcula-
das pela diferença entre o número máximo de estudantes e o número de 
estudantes regularmente matriculados no curso, somada ao número de 
estudantes com trancamento geral de matrícula.

NV= NM – (EM+ET)
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Sendo:

 NV= Número de vagas destinadas aos incisos II, III e IV.
 NM= Número máximo de estudantes no curso.
 EM= Número de estudantes matriculados no curso.
 ET= Número de estudantes com trancamento geral de matrí-
cula.
 § 3º A prioridade de preenchimento das vagas de que trata o 
parágrafo segundo ocorrerá na ordem dos incisos II, III e IV.
 § 4º As vagas destinadas ao inciso V serão definidas anual-
mente pela PRG.

CAPÍTULO V
DOS PROCESSOS SELETIVOS

 Art. 14 Os processos seletivos serão regulamentados por edi-
tal específico a cada semestre.
 Parágrafo único: Caberá à Comissão Permanente de Processo 
Seletivo (COPESE) propor o edital de que trata o caput e encaminhá-lo ao 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para aprovação.

CAPÍTULO VI
DA MUDANÇA INTERNA

 Art. 15 A mudança interna de um curso para outro da Universi-
dade será permitida para estudantes regularmente matriculados na UFLA.
 § 1º  A mudança interna de um curso para outro será solicita-
da ao colegiado do curso pretendido e será condicionada à existência de 
vaga e às adaptações curriculares necessárias, respeitadas as normas es-
tabelecidas pela Pró-Reitoria de Graduação e os prazos estabelecidos no 
calendário escolar. (Alteração estabelecida pela Resolução CEPE Nº 104, 
de 08 de junho de 2011)
 § 2º  Será admitida mudança de curso por parte de discentes 
de graduação que se encontrem dentro do prazo mínimo de integraliza-
ção curricular e que:
 I- tenham cursado, com aprovação pela UFLA, pelo menos 
10% (dez por cento) do currículo do curso de origem;
 II- tenham no mínimo 50% (cinquenta por cento) de coeficien-
te de rendimento acadêmico;
 III- devam integralizar pelo menos 10% (dez por cento) do cur-
rículo do curso pretendido. (Alteração estabelecida pela Resolução CEPE 
Nº 104, de 08 de junho de 2011)
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 § 3º  O benefício de mudança interna de um curso para outro 
na UFLA será concedido uma única vez por estudante. (Alteração estabe-
lecida pela Resolução CEPE Nº 104, de 08 de junho de 2011)
 § 4º  No histórico escolar do estudante que tenha mudado 
de curso serão mantidas as aprovações, reprovações e período(s) com 
rendimento(s) acadêmico(s) insuficiente(s), além de penalidade(s) disci-
plinar(es) como advertência e suspensão, obtidos no curso de origem. 
(Alteração de redação estabelecida pela Resolução CEPE Nº 061, de 25 de 
abril de 2013). 
 § 5º O atendimento aos requerimentos será feito mediante 
classificação dos candidatos com base em critérios estabelecidos pelo 
Colegiado de Curso. (Incluído pela Resolução CEPE Nº 104, de 08 de junho 
de 2011)
 § 6º As aprovações de que trata o § 4º seguirão os mesmos 
critérios do § 3º do art. 34. (Incluído pela Resolução CEPE Nº 061, de 25 de 
abril de 2013)

CAPÍTULO VII 
DA TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

           
 Art. 16 Poderão se candidatar à transferência externa para os 
cursos de graduação da UFLA estudantes regularmente matriculados em 
outras Instituições de Ensino Superior, em cursos devidamente autoriza-
dos de acordo com a legislação específica em vigor, e que atendam aos 
seguintes requisitos:
 I. Estudantes que tenham cursado, com aprovação, no mínimo, 
20% da carga horária do curso de origem e que devam integralizar, no 
mínimo, 50% da carga horária estabelecida para conclusão do curso na 
UFLA.
 II. O curso de origem deve ser idêntico ou afim ao pretendido 
para transferência.
 Parágrafo único Será de responsabilidade dos Colegiados de 
curso a divulgação da relação de cursos afins nos Editais de transferência 
externa.  
 Art. 17 Para o preenchimento das vagas disponíveis, a classi-
ficação dos candidatos será baseada na nota obtida no Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM), realizado no máximo nos dois anos anteriores 
ao processo, obedecidos os pesos das áreas, deliberados pelo colegiado 
de curso. (Alteração estabelecida pela Resolução CEPE Nº 104, de 08 de 
junho de 2011)
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CAPÍTULO VIII
DA OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO

 Art. 19 Poderá ser aceita a matrícula de diplomados em cursos 
de graduação, reconhecidos nos termos da legislação vigente, para ob-
tenção de novo título, desde que exista vaga e atendidas às disposições 
expressas em edital específico publicado pela Pró-Reitoria de Graduação, 
em época fixada no calendário escolar. 
 § 1º Entende-se por obtenção de novo título a oportunidade 
de o diplomado em outro curso de graduação iniciar novo curso, sem exi-
gência de concurso vestibular.
 § 2º A juízo do Colegiado de Curso, poderão ser aproveitados 
os estudos já realizados.
  

CAPÍTULO IX
DO PROGRAMA DE ESTUDANTES-CONVÊNIO

 Art. 20 Poderá ser aceita a matrícula de estudantes estrangei-
ros, realizada por meio do Programa de Estudante-Convênio, desde que 
esteja dentro do número de vagas oferecidas anualmente pela Universida-
de Federal de Lavras à Secretaria de Educação Superior do Ministério da 
Educação, que fará a seleção prévia e os encaminhará à Universidade. 
 Parágrafo único Para a permanência do estudante na condição 
de estudante-convênio, esse deverá obedecer integralmente às exigências 
preconizadas no Protocolo celebrado entre o Ministério da Educação e o 
Ministério das Relações Exteriores e às demais normas estabelecidas pela 
UFLA.
 

CAPÍTULO X
DA TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO

 Art. 21 Poderá ser aceita transferência ex officio prevista no 
disposto na Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997, em qualquer época 
do ano e independentemente da existência de vaga, quando se tratar de 
servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente es-
tudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência 
de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município de Lavras 
ou para localidade próxima desse.
 § 1º A regra do caput não se aplica quando o interessado na 
transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concur-
so público, cargo comissionado ou função de confiança.
 § 2º O requerente deverá apresentar à Pró-Reitoria de Gradu-
ação cópia da Portaria ou documento equivalente pertinente ao ato de 
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remoção ex officio do servidor, bem como comprovante de dependência 
econômica expedida por autoridade competente, exceto se o estudante 
for o próprio servidor, e demais documentos exigidos.

CAPÍTULO XI
DA MOBILIDADE ESTUDANTIL

 Art. 22 Poderá ser aceita a mobilidade de estudantes de gra-
duação em consonância com o PROGRAMA ANDIFES DE MOBILIDADE 
ESTUDANTIL (Pame), firmado entre as Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES) do Brasil, por meio do Ofício Circular – SE/ANDIFES nº 
033/2003, de 4 de abril de 2003.
 Art. 23 Somente poderão participar desse programa estudan-
tes regularmente matriculados em cursos de graduação ofertados pelas 
IFES brasileiras, que tenham integralizado todas as disciplinas previstas 
para o primeiro ano ou 1º e 2º semestres do curso, na Instituição de origem, 
e que apresentam, no máximo, uma reprovação em cada período letivo.
 Art. 24 O Coordenador Local do Pame será designado pela 
Pró-Reitoria de Graduação.
 § 1º O Coordenador Local será responsável, juntamente com 
as Coordenações de Cursos de Graduação da UFLA, pelos procedimentos 
gerais relativos ao programa.
 § 2º O Coordenador Local dará ampla divulgação do Pame, 
interna e externamente à UFLA, principalmente no que tange a conteúdos 
programáticos e matrizes curriculares, bem como sobre as possibilidades 
e exigências das IFES envolvidas.
 § 3º O Coordenador Local vetará, sumariamente, o encami-
nhamento de estudante da UFLA que não atenda ao estabelecido no Ar-
tigo 23.
 § 4º O Coordenador Local indicará o Colegiado de Curso de 
Graduação responsável pela análise das propostas dos estudantes da 
UFLA e daqueles provenientes de outras IFES brasileiras.
 § 5º O Colegiado de Curso analisará, caso a caso, quanto à 
possibilidade de matrícula na(s) atividade(s) acadêmica(s) solicitada(s) 
por estudante conveniado, proveniente de outra IFES brasileira, em obe-
diência às normas da UFLA e concederá deferimento ou indeferimento ao 
plano de atividades proposto.
 Art. 25 O Coordenador Local do Pame solicitará, no início de 
cada período letivo, que cada Coordenador de Curso de Graduação infor-
me o número de vagas por disciplina a serem ofertadas para o programa, 
com as respectivas ementas e conteúdos programáticos oficiais, acompa-
nhados da matriz curricular do curso.
 Art. 26 O estudante participante do Pame terá vínculo tempo-
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rário com a Instituição receptora, cujo prazo não poderá exceder a dois (2) 
semestres letivos, consecutivos ou não.
 Parágrafo único Em casos excepcionais, a renovação, sucessi-
va ou intercalada, poderá ocorrer por mais um período letivo, desde que a 
solicitação obtenha a anuência da PRG/UFLA e da Instituição conveniada.
 Art. 27 O estudante interessado em participar do Pame em 
outra IFES deverá efetuar matrícula na UFLA, e seu afastamento por vín-
culo temporário somente se efetivará mediante aceitação do seu pedido e 
comunicação formal pela Instituição receptora, acompanhada do respec-
tivo comprovante de matrícula.
 § 1º O afastamento de que trata o caput deste Artigo será 
registrado na Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DRCA), com a 
garantia do registro da(s) atividade(s) acadêmica(s).
 § 2º O período de afastamento por vínculo temporário será 
computado na contagem do tempo máximo previsto para integralização 
do respectivo currículo pleno.
 Art. 28 O Coordenador do Curso da Instituição de origem do 
estudante deverá dar o aval de aceitação do pedido de afastamento, com 
base nas disciplinas a serem cursadas, conforme análise do programa das 
respectivas disciplinas.
 Parágrafo único Caso o estudante da UFLA curse outras disci-
plinas na Instituição receptora, além daquelas previamente programadas, 
cabe ao Colegiado do Curso da UFLA verificar se é pertinente seu apro-
veitamento, após seu retorno.
 Art. 29 O estudante oriundo de outra IFES será recebido pelo 
Coordenador Local do Pame, e encaminhado à Coordenação do Curso 
para matrícula nas disciplinas solicitadas.
 § 1º Em caso do número de pedidos superar o número de va-
gas oferecidas pela UFLA, a seleção dos candidatos será realizada, pelo 
Coordenador Local do Pame, observando-se os seguintes critérios, por 
ordem de prioridade:
 I. maior média ponderada pela carga horária das disciplinas do 
estudante, incluindo-se as reprovações; 
 II. menor número de reprovações em disciplinas do curso de 
origem;
 III. maior percentual cursado da carga horária obrigatória total 
do curso, estabelecida pela Instituição de origem.
 § 2º O estudante receberá um número de matrícula, registrado 
na DRCA.
 Art. 30 O Coordenador Local/UFLA deverá comunicar formal-
mente a aceitação do estudante à Instituição de origem, com o respectivo 
comprovante de matrícula e as disciplinas a serem cursadas.
 Art. 31 Ao final da permanência do estudante com vínculo 
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temporário, a Coordenação do Curso da Instituição receptora deverá re-
gistrar, no órgão responsável pelo Registro Acadêmico, o aproveitamento 
obtido e a freqüência da(s) disciplina(s) cursada(s). 
 § 1º O Coordenador  Local do Pame se encarregará de remeter 
o comprovante de aproveitamento e freqüência das disciplinas à Institui-
ção de origem do estudante.
 § 2º O comprovante a que se refere o § 1º será encaminhado 
após a comprovação pelo estudante de quitação de pendências junto à 
UFLA, ao Coordenador Local.
 Art. 32 As rotinas administrativas referentes à execução dos 
procedimentos do Pame na UFLA serão estabelecidas pela Pró-Reitoria 
de Graduação/Coordenador Local.
 Art. 33 Os casos omissos nesta Resolução serão apreciados 
pelo Coordenador Local do Pame e submetidos à aprovação da Pró-Rei-
toria de Graduação.

CAPÍTULO XII
DO APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS

 Art. 34 Considera-se aproveitamento de disciplinas, para os 
fins previstos nesta Resolução, a aceitação de estudos realizados nesta 
Instituição ou em outra para efeito de concessão de créditos.
 § 1º É facultado ao estudante solicitar o aproveitamento de 
disciplinas correspondentes às cursadas anteriormente ao ingresso no 
curso.
 § 2º Poderão ser aproveitadas somente disciplinas com apro-
vação.
 § 3º O aproveitamento de disciplinas cursadas há mais de 5 
(cinco) anos  dependerá de análise do mérito e recomendação do Cole-
giado de Curso, aprovado pela Pró-Reitoria de Graduação.
 § 4º O aproveitamento de disciplinas cursadas em outra Ins-
tituição somente poderá ser aceito se a carga horária e conteúdo progra-
mático delas corresponderem, no mínimo, a 75% das disciplinas equivalen-
tes oferecidas pela UFLA. A disciplina será registrada no histórico com o 
conceito “D”. A nota obtida pela aprovação na instituição de origem não 
será considerada para efeito de cálculo do coeficiente de rendimento aca-
dêmico. (Alteração de redação estabelecida pela Resolução CEPE Nº 061, 
de 25 de abril de 2013)  
 § 5º O estudante matriculado regularmente na UFLA poderá 
cursar disciplina em outra IES do País ou do exterior, com prévia autori-
zação da Pró-Reitoria de Graduação, para posterior aproveitamento de 
créditos, excetuando-se as disciplinas nas quais o estudante tenha sido 
reprovado na UFLA e desde que não ultrapasse 25% (vinte e cinco por 
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cento) do prazo mínimo de integralização curricular.
 § 6º As disciplinas cursadas pelos estudantes em outras Insti-
tuições Federais de Ensino Superior, isoladas ou integrantes do Programa 
ANDIFES de Mobilidade Estudantil – Pame, não contempladas pelas ma-
trizes curriculares dos cursos de graduação da UFLA, poderão ser apro-
veitadas como eletivas ou optativas em seus respectivos históricos esco-
lares, a critério do Colegiado de Curso.
 § 7º A disciplina será registrada no histórico escolar com a sua 
denominação de origem e com carga horária e número de créditos con-
vertidos pela relação hora aula/crédito adotada pela UFLA, com a menor 
aproximação.
 § 8º Nos casos em que o aluno ingressar em curso da UFLA 
mediante novo processo seletivo, as disciplinas cursadas na UFLA com 
aprovação e que não tenham sido aproveitadas anteriormente serão apro-
veitadas automaticamente de acordo com a matriz curricular do curso 
pretendido. A disciplina será registrada no histórico escolar com o concei-
to “D” e a nota obtida será considerada para o cálculo do Coeficiente de 
Rendimento Acadêmico.(Incluído pela Resolução CEPE Nº 061, de 25 de 
abril de 2013) 
 § 9º Nos casos de aproveitamento de duas ou mais disciplinas 
que tenham sido cursadas na UFLA, a disciplina equivalente será registra-
da com o conceito “D” e a nota será a média ponderada das notas obtidas 
nas disciplinas utilizadas.(Incluído pela Resolução CEPE Nº 061, de 25 de 
abril de 2013)
 Art. 35 Os processos de aproveitamento de créditos serão jul-
gados pelo Colegiado de Curso, de acordo com as normas estabelecidas 
pela Pró-Reitoria de Graduação.
 

CAPÍTULO XIII
DO EXAME DE SUFICIÊNCIA

 Art. 36 Aos estudantes que tenham extraordinário aproveita-
mento nos estudos é facultado o exame de suficiência.
 § 1º Os estudantes de que trata o caput devem ter Coeficiente 
de Rendimento Acadêmico (CRA) igual ou superior ao valor resultante da 
média, acrescida de 1 (um) desvio padrão, dos CRA do curso em que eles 
estiverem matriculados. (Alteração estabelecida pela Portaria do Reitor, 
Nº 421, de 17 de julho de 2009, referendada pela Resolução CEPE Nº 119, 
de 19 de agosto de 2009)
 § 2º O número máximo de exame de suficiência para cada es-
tudante não poderá ultrapassar o limite de 25% da soma da carga horária 
do curso em disciplinas obrigatórias e eletivas. (Incluído pela Portaria do 
Reitor, Nº 421, de 17 de julho de 2009, referendada pela Resolução CEPE 
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Nº 119, de 19 de agosto de 2009)
 § 3º A solicitação de exame deverá ser feita por disciplina, ao 
Colegiado de Curso, dentro do prazo previsto no calendário escolar.
 § 4º O exame de suficiência deverá ser realizado por meio de 
avaliações específicas, considerando conhecimentos teóricos e habilida-
des práticas, elaboradas por banca examinadora. (Alteração estabelecida 
pela Portaria do Reitor, Nº 421, de 17 de julho de 2009, referendada pela 
Resolução CEPE Nº 119, de 19 de agosto de 2009)
 § 5º  O exame de suficiência só poderá ocorrer dentro do perí-
odo letivo regular. (Alteração estabelecida pela Portaria do Reitor, Nº 421, 
de 17 de julho de 2009, referendada pela Resolução CEPE Nº 119, de 19 de 
agosto de 2009)
 § 6º O estudante não poderá solicitar exame de suficiência 
em disciplinas nas quais ele tenha sido reprovado. (Alteração estabelecida 
pela Portaria do Reitor, Nº 421, de 17 de julho de 2009, referendada pela 
Resolução CEPE Nº 119, de 19 de agosto de 2009)
 § 7º O resultado constará do histórico escolar do estudante, 
sendo computado para apuração do coeficiente de rendimento acadêmi-
co. (Incluído pela Portaria do Reitor, Nº 421, de 17 de julho de 2009, refe-
rendada pela Resolução CEPE Nº 119, de 19 de agosto de 2009)
 Art. 36-A. (Incluído pela Portaria do Reitor, Nº 421, de 17 de 
julho de 2009, referendada pela Resolução CEPE Nº 119, de 19 de agosto 
de 2009)
 Caberá ao Colegiado de Curso:
 I- examinar se o estudante preenche os requisitos para a apli-
cação do exame de suficiência;
 II- solicitar ao departamento de vinculação da disciplina a de-
signação da banca examinadora composta de no mínimo dois docentes 
efetivos habilitados na área de conhecimento sobre a qual versará a ava-
liação.
 Art. 36-B. (Incluído pela Portaria do Reitor, Nº 421, de 17 de ju-
lho de 2009, referendada pela Resolução CEPE Nº 119, de 19 de agosto de 
2009)
 Caberá a banca examinadora:
 I- estabelecer data, horário e local da realização da avaliação;
 II- informar à Diretoria de Registro e Controle Acadêmico – 
DRCA, o resultado de exame de suficiência, anexando os documentos re-
ferentes à avaliação.

CAPÍTULO XIV
DA OFERTA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS

 Art. 37 Todas as disciplinas obrigatórias deverão ser ofertadas 
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regularmente em todos os semestres letivos.
 § 1o Para os cursos em implantação, a oferta de disciplinas 
obrigatórias será feita progressivamente, com a introdução das disciplinas 
a cada período regular.
 § 2o Em fases de adaptação e implantação de novas estrutu-
ras curriculares, a oferta de disciplinas obrigatórias poderá não ser regular, 
desde que não ocasione atraso no tempo de integralização curricular.
 Art. 38 Os Colegiados de Curso deverão estabelecer oferta 
semestral das disciplinas eletivas dos respectivos currículos.
 § 1o Toda disciplina eletiva deverá ser oferecida de forma re-
gular, pelo menos uma vez ao ano.
§ 2o De acordo com a especificidade do Curso, o Colegiado poderá, me-
diante justificativa, autorizar o não oferecimento de determinada discipli-
na eletiva em um determinado período.
 § 3o A periodicidade da oferta de disciplina poderá ser altera-
da a critério dos Colegiados de Curso.
 § 4o A oferta de disciplina eletiva para número de estudantes 
inferior a cinco, em uma turma, ficará a critério dos Colegiados de Curso. 
 Art. 39 As vagas em disciplinas obrigatórias, “obrigatórias/
eletivas” e eletivas serão definidas de modo a utilizar de forma integral as 
estruturas físicas e de pessoal disponibilizadas para a disciplina, de acor-
do com avaliação conjunta entre Colegiados de Curso, Departamentos e 
Professores.
 § 1º Nas disciplinas obrigatórias e “obrigatórias/eletivas”, o nú-
mero definido não poderá ser inferior ao somatório do número de estu-
dantes admitidos por processo seletivo no curso para o qual a disciplina 
foi criada e a média de estudantes reprovados nos três semestres anterio-
res ao último realizado, ou ao número médio de estudantes matriculados 
na disciplina nos três últimos semestres, o que for maior.
 § 2º Entende-se por disciplina “obrigatória/eletiva” aquela 
ofertada como obrigatória para um determinado curso e eletiva para um 
outro.
 Art. 40 As vagas em disciplinas optativas serão determinadas 
pelo número de vagas não preenchidas em disciplinas obrigatórias, “obri-
gatórias/eletivas” e eletivas.
 Art. 41 Os Colegiados de Curso definirão normas específicas 
para a realização das atividades sob sua responsabilidade.
 Art. 42 As demais atividades acadêmicas obrigatórias, eletivas 
e optativas deverão ser ofertadas em consonância com os currículos de 
cada curso.
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CAPÍTULO XV
DOS HORÁRIOS DOS CURSOS

 Art. 43. Os turnos de oferta das disciplinas dos cursos de gra-
duação da UFLA são os seguintes (Alteração estabelecida pela Resolução 
CEPE Nº 238, de 02 de outubro de 2013):
 I. Matutino – curso em que a maior parte da carga horária é 
oferecida até as 12h todos os dias da semana; 
 II. Vespertino – curso em que a maior parte da carga horária é 
oferecida entre 12h e 18h todos os dias da semana; 
 III. Noturno - curso em que a maior parte da carga horária é 
oferecida após as 18h todos os dias da semana; 
 IV. Integral - curso ofertado inteira ou parcialmente em mais 
de um turno (manhã e tarde, manhã e noite ou tarde e noite) exigindo a 
disponibilidade do estudante por mais de 6 horas diárias, durante a maior 
parte da semana. 
 Art. 44 Excepcionalmente é permitida a realização de traba-
lhos escolares fora do horário estabelecido para cada disciplina, desde 
que em comum acordo entre docentes e discentes.
 Parágrafo único Entende-se por trabalhos escolares: relató-
rios, viagens técnicas e estágios, pesquisas bibliográficas, elaboração de 
projetos, trabalhos práticos e execução de projetos, provas escritas e/ou 
orais, testes, exercícios, seminários, executados durante o semestre letivo 
e outras atividades estabelecidas pelos docentes e registradas nos planos 
de cursos. 
  Art. 45 A elaboração do horário será feita pelo Coordenador 
do Curso, seguindo critérios pedagógicos e operacionais e aprovados pela 
PRG.
 § 1o As aulas teóricas serão preferencialmente agrupadas em 
períodos de, no máximo, três horas/aula.
 § 2o Terá reserva de horário, estabelecida pelo Reitor, o pro-
fessor que se encontrar a serviço da UFLA, em atividades que exijam ca-
lendário e horário específicos.
 § 3o Findo o processo, os horários somente serão alterados 
por restrições operacionais, entendido essas a inadequação de local e im-
possibilidade temporária de docentes.
 § 4º As alterações deverão ser aprovadas pela PRG.
 Art. 46 A PRG solicitará semestralmente aos Departamentos 
Didático-Científicos informações relativas à participação de professores 
em disciplinas de graduação para a composição de horários.
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CAPÍTULO XVI
DA MATRÍCULA

 Art. 47 A matrícula, ato pelo qual o estudante se vincula à Uni-
versidade, ao curso e às atividades acadêmicas, bem como os demais atos 
inerentes à Instituição reger-se-ão pelo disposto na presente Resolução.
 Art. 48 A Pró-Reitoria de Graduação é o órgão competente 
para deliberar sobre matrícula, obedecendo às diretrizes emanadas do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
 § 1o A matrícula será realizada nos períodos e prazos estabe-
lecidos no calendário escolar e operacionalizada pela Diretoria de Registro 
e Controle Acadêmico.
 § 2o A matrícula será requerida em formulário ou por meio 
eletrônico fornecido pela Diretoria de Registro e Controle Acadêmico.
 § 3º Para a efetivação da matrícula, serão exigidos:
 I. comprovante de pagamento das taxas estabelecidas;
 II. quitação dos débitos com a Universidade;
 III. documentação exigida pela legislação pertinente e pela 
Universidade, por meio de seus órgãos próprios; e
 IV. cumprimento de demais exigências estabelecidas para 
cada caso, pela autoridade competente.
 Art. 49 Para a matrícula inicial do candidato classificado em 
processo seletivo ou admitido por outra forma prevista em lei, será exigida 
de uma só vez toda a documentação estabelecida na legislação, disposta 
em edital próprio, e em normas emanadas de autoridades competentes.
 § 1o O estudante que deixar de comparecer às atividades de 
recepção de calouros será automaticamente desvinculado do curso e da 
Universidade.
 § 2o O estudante que necessitar ausentar-se durante as duas 
primeiras semanas letivas, por impedimento previsto no Decreto-Lei nº 
1.044/69 e nas Leis nºs 715/69 e 6.202/75, deverá ter sua justificativa de 
ausência comunicada à PRG, por ele próprio ou por pessoa que o repre-
sente, num prazo máximo de até dois (2) dias úteis após o início das ativi-
dades.
 § 3o Para cada estudante considerado desvinculado, será cha-
mado um novo candidato classificado até a 3a semana do início das aulas.
 Art. 50 A matrícula ou seu trancamento geral serão feitos pelo 
estudante ou por seu representante legal e deverão ser renovados a cada 
semestre letivo regular.
 § 1º Os estudantes poderão requerer trancamento de matrí-
cula, exceto para a primeira matrícula, salvo por motivos constantes no 
Decreto-Lei nº 1.044/69 e nas Leis nºs 715/69 e 6.202/75.
 § 2o Os estudantes poderão trancar sua matrícula por quatro 
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semestres letivos, consecutivos ou não.
 § 3o A renovação do trancamento exige a realização da matrí-
cula nos prazos estabelecidos no calendário escolar.
 § 4o O período em que o estudante estiver com sua matrícula 
trancada não será computado para contagem do tempo de integralização 
curricular.
 Art. 51 O estudante poderá solicitar o cancelamento de disci-
plinas dentro do prazo estabelecido no calendário escolar.
 § 1º Poderá ser requerido o cancelamento de uma mesma dis-
ciplina apenas uma vez durante o curso.
 § 2º Não será permitido o cancelamento em disciplinas eleti-
vas.
 Art. 52 Será recusada nova matrícula ao estudante que não 
renová-la a cada semestre letivo regular, nos prazos fixados no calendário 
escolar.
 § 1º A Diretoria de Registro e Controle Acadêmico, a cada se-
mestre letivo regular, promoverá o levantamento dos estudantes sem ma-
trícula e encaminhará a relação nominal à PRG.
 § 2º  O desligamento será efetivado por meio de Portaria do 
Pró-Reitor de Graduação. (Alteração estabelecida pela Resolução CEPE 
Nº 104, de 08 de junho de 2011)
 § 3o O retorno à UFLA poderá ser concedido, uma única vez, 
quando for requerido dentro do prazo de dois semestres letivos, contados 
a partir da data estabelecida para a matrícula em que essa não foi renova-
da.
 § 4º O período em que o acadêmico permanecer desvincu-
lado da Universidade será computado nos prazos para integralização do 
curso.
 Art. 53 Será recusada nova matrícula ao estudante que não 
integralizar seu curso nos prazos previstos na legislação em vigor.
 Art. 54 As matrículas em disciplinas obrigatórias, eletivas e 
optativas serão processadas, observando o limite de vagas por turma.
 Parágrafo único O número máximo de estudantes para a com-
posição de turmas, em disciplinas, será de 120 para as teóricas e 40 para 
as práticas, respeitando-se as limitações de espaço físico.
 Art. 55 A prioridade de matrícula será realizada, por curso, 
obedecendo aos seguintes critérios:
 I – Por índice de Prioridade (Ip) do discente, obtido da seguin-
te forma:
 Ip = PD – PC
 Em que:
 Ip = Índice de Prioridade
 PC = Período Cronológico 
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 PD = Período de oferta da Disciplina na Estrutura Curricular
 § 1º Ordem de prioridade:
 1– Ip igual a zero;
 2 – Ip negativo com valores em ordem decrescente;
 3 – Ip positivo com valores em ordem crescente.
 § 2º Em caso de Ip de mesmo valor a classificação será por 
ordem decrescente do coeficiente de rendimento acadêmico (CRA), defi-
nido pela seguinte equação:
          CRA = Σ (NE x CR)
                          Σ CR
 Em que:
 CRA = Coeficiente de Rendimento Acadêmico
 NE = Nota do Estudante
 CR = Número de créditos da disciplina.”
 Art. 56 A solicitação de matrícula em atividades acadêmicas 
será avaliada em relação aos registros e observância das normas de pro-
gressão acadêmica e desta Resolução.
 Art. 57 A atividade acadêmica requerida sem a observância 
do estabelecido no Artigo anterior será eliminada, à revelia do estudante, 
no decorrer do semestre letivo, sem prejuízo das demais normas de ensi-
no.
 Art. 58 O atendimento da solicitação dependerá da existência 
de vagas, da compatibilidade de horários e das normas.
 Art. 59 Para a realização das atividades PRG, responsabilida-
de do Colegiado de Curso, deverá ser cadastrado, na secretaria desse, o 
plano de atividades do estudante, devidamente aprovado pelo professor 
orientador, no mínimo quinze dias antes de seu início.
 Parágrafo único Conforme a especificidade do Curso, o Cole-
giado poderá dispensar a apresentação do plano de atividades.
 Art. 60 A matrícula nas atividades PRG será realizada no perí-
odo regular estabelecido no calendário escolar.
 § 1º Estarão aptos para a matrícula somente os estudantes que 
tenham cumprido o disposto no Artigo anterior e os requisitos estabeleci-
dos nas normas específicas.
 § 2º O trabalho de conclusão da atividade PRG deverá ser 
apresentado pelo estudante até o final do período letivo, nas datas esta-
belecidas pelos Colegiados de cada Curso. 
 § 3º As atividades PRG poderão não coincidir com o semestre 
letivo, mas a defesa do trabalho de conclusão somente poderá ocorrer 
dentro do semestre letivo, após a matrícula.
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CAPÍTULO XXVII
DAS TURMAS ESPECIAIS

 Art. 61 Aos estudantes reprovados com nota entre 50 e 59 
será facultada a solicitação de matrícula em turma especial, na qual ficará 
isento de freqüentar as aulas e realizará somente as avaliações, ou a crité-
rio do professor, cumprirá estratégias especiais durante o período letivo, 
fora do horário regular do estudante.
 § 1º Para essa solicitação, é necessário que o estudante não 
tenha sido reprovado por freqüência.
 § 2º A matrícula em turma especial será permitida uma única 
vez por disciplina.
 § 3º As avaliações deverão ser realizadas nas datas e horários 
estabelecidos no plano de curso da disciplina.
 § 4º É facultado aos Departamentos Didático-Científicos soli-
citarem à Pró-Reitoria de Graduação, com a devida justificativa, a exclusão 
de turmas especiais de disciplinas, nas datas estabelecidas no calendário 
escolar.
 § 5º As avaliações de turma especial terão prioridade sobre 
outras avaliações, exceto quando se tratar das provas de recuperação.

CAPÍTULO XVIII
DA PROGRESSÃO DO ESTUDANTE NO CURSO

 Art. 62 A progressão do estudante será feita de acordo com 
a estrutura curricular sugerida para o Curso, tendo como referencial seu 
período cronológico.

 Em que:
 PC = (NM – NT) 
 Sendo
 PC = Período Cronológico.
 NM =Número de vezes que o estudante efetuou matrícula.
 NT = Número de vezes que o estudante efetuou trancamento 
geral de matrícula.
 Parágrafo único O número máximo atribuído ao período cro-
nológico será limitado ao máximo de períodos definidos pela estrutura 
curricular do Curso.
 Art. 63 O número máximo de créditos em disciplinas permiti-
dos por período é de 32 (trinta e dois).
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CAPÍTULO XIX
DOS ESTÁGIOS

 Art. 64 Somente poderão ser considerados, para fins de inte-
gralização curricular, estágios realizados em Instituições onde haja convê-
nio de estágio vigente.
 Art. 65 A Universidade Federal de Lavras poderá assinar con-
vênios de estágios com pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
bem como com produtores rurais, nos termos da legislação pertinente.
 § 1º O estágio somente poderá verificar-se em unidades que 
tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de forma-
ção do estagiário, devendo o estudante estar em condições de realizar o 
estágio, de acordo com as normas e preceitos estabelecidos na legislação 
vigente.
 § 2º Os estágios devem propiciar a complementação do en-
sino e da aprendizagem e serem planejados, executados, acompanhados 
e avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendários 
escolares.
 Art. 66 A celebração de convênios de estágios com produto-
res rurais poderá ser efetivada desde que a propriedade possua infra-es-
trutura mínima necessária para desenvolver as atividades exigidas pelos 
Colegiados de Curso.
 § 1º Caberá aos Colegiados de Curso a emissão de parecer 
sobre a viabilidade da infra-estrutura das propriedades rurais para o de-
senvolvimento de estágios.
 § 2º Não terá validade para fins de integralização curricular, os 
estágios realizados em propriedades rurais, conveniadas com a Universi-
dade, por estudantes que possuam até o 3º grau de parentesco com os 
proprietários.
 

CAPÍTULO XX
DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADAS

 Art. 67 Os estudantes especiais poderão requerer inscrição 
em disciplinas isoladas nas datas estabelecidas no calendário escolar.
 Parágrafo Único Entende-se por estudante especial aquele 
que já possui curso de nível superior ou que esteja matriculado em cursos 
de graduação de outras Instituições.
 Art. 68 O requerimento de inscrição será formulado junto à 
Pró-Reitoria de Graduação, anexando ao mesmo os seguintes documen-
tos:
 I – Para estudante graduado:
 1. Cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso su-
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perior
 2. Copia do RG e CPF.
 3. Cópia do histórico escolar do curso superior
 4. Comprovante de pagamento da taxa de matrícula
 II – Para estudantes matriculados em curso superior:
 1. Declaração do Coordenador do Curso de origem, autorizan-
do a solicitação  de matrícula em disciplinas na UFLA.
 2. Atestado de matrícula do curso de origem
 3. Copia do RG e CPF.
 4. Comprovante de pagamento da taxa de matrícula
 Art. 69 O atendimento à solicitação será feito pela Diretoria de 
Registro e Controle Acadêmico, após aprovação da Pró-Reitoria de Gra-
duação, considerando-se as vagas nas disciplinas pretendidas.
 Art. 70 O estudante especial poderá cursar até 8 (oito) disci-
plinas de graduação, em um ou mais semestre letivos, devendo observar 
as exigências estabelecidas para os estudantes regulares.
 Art. 71 Será concedido certificado ao estudante especial que 
satisfizer as exigências estabelecidas para os estudantes regulares.

CAPÍTULO XXI
DO PLANEJAMENTO DE DISCIPLINAS

 Art. 72 O planejamento das atividades das disciplinas obriga-
tórias e eletivas, será elaborado pelo docente responsável, no início de 
cada semestre, por meio de um plano de curso.
 § 1º Entende-se por plano de curso o documento que deve-
rá ser cadastrado no Sistema Integrado de Gestão da UFLA (SIG-UFLA), 
antes da 1ª aula do semestre letivo, constando o código e o nome da dis-
ciplina, o nome do professor responsável e do(s) professor(es) colabora-
dor(es), o cronograma de atividades da disciplina a ser desenvolvida du-
rante o semestre letivo, especificando datas, tipo de atividade, conteúdo 
programático, bibliografia básica, o tipo e o peso de cada trabalho escolar 
e as estratégias para recuperação de estudantes de menor rendimento. 
(Alteração estabelecida pela Resolução CEPE Nº 104, de 08 de junho de 
2011)
 § 2º Ajustes no plano de curso poderão ser realizados a cri-
tério dos professores, exceto aqueles relativos às datas e horários para 
recuperação de aulas e às datas, horários e pesos das avaliações, os quais 
deverão ser acordados entre docente(s) e discentes e cadastrados no SI-
G-UFLA. (Alteração estabelecida pela Resolução CEPE Nº 104, de 08 de 
junho de 2011)
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CAPÍTULO XXII
DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO

    
 Art. 73 A verificação do rendimento escolar compreenderá a 
freqüência e a eficiência nos estudos, as quais, desde que não atingidas, 
em conjunto ou isoladamente, inabilitam o estudante na disciplina.
 Art. 74 A verificação da aprendizagem deverá ser realizada 
por meio de trabalhos escolares, baseando-se em critérios quantitativos 
e, quando pertinentes, qualitativos, definidos pelo(s) responsável(is) pela 
atividade acadêmica, considerando-se o desempenho, interesse e partici-
pação do estudante nas aulas.
 § 1º Os trabalhos escolares de que trata o caput são aqueles 
definidos no parágrafo único do art. 44 desta Resolução. 
 § 2º Os trabalhos escolares receberão pontuação de 0 a 100, 
expressa em números inteiros.
 § 3º O número de trabalhos escolares por disciplina, a serem 
aplicados em cada semestre letivo, deverá ser de, no mínimo, 3 (três) para 
disciplinas com carga horária igual ou superior a 51 horas e, no mínimo, 2 
(dois) para as demais, e o peso de cada um deles deverá ser estabelecido 
pelo(s) docente(s) que ministra(m) a disciplina. 
 § 4º Os trabalhos escolares das disciplinas dos cursos diurnos 
e noturnos deverão ser realizados respeitando-se os respectivos períodos 
de aula e os horários estabelecidos para os cursos, excetuando-se ativi-
dades que envolvam viagens técnicas, estágios, pesquisas bibliográficas e 
elaboração de projetos e o disposto no Artigo 46 desta Resolução. 
  Art. 75 Receberá a nota 0 (zero), sem prejuízo das medidas 
disciplinares cabíveis, o estudante que, nos trabalhos escolares, utilizar-se 
de meios não autorizados pelo docente, ou não os realizar nas datas em 
que forem  aplicados.                              
 Art. 76 As notas dos trabalhos escolares deverão ser divulga-
das no máximo 15 (quinze) dias úteis após sua realização. Caso haja outra 
avaliação subseqüente dentro desse período, a nota da anterior deverá ser 
divulgada no mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes, respeitando-se os 
prazos estabelecidos no calendário escolar. 
 § 1º Dentro de um prazo de 5 (cinco) dias úteis após a divul-
gação das notas, os trabalhos escolares deverão ser disponibilizados aos 
estudantes para revisão. 
 § 2º O estudante que não concordar com sua nota deverá, em 
primeiro lugar, consultar o professor. Caso ainda se sinta prejudicado, po-
derá requerer revisão do trabalho escolar ao Chefe do Departamento ao 
qual está vinculada a disciplina-objeto da avaliação, até 7 (sete) dias úteis 
após o término do período de disponibilização dos mesmos. 
 § 3º A revisão de trabalhos escolares será realizada por banca 
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revisora, constituída por 3 (três) docentes designados pelo Chefe do De-
partamento, excetuando-se o docente responsável pelo trabalho escolar 
em questão. 
 Art. 77 O estudante que tenha faltado à realização de trabalho 
escolar deverá proceder conforme o capítulo XXVI da Resolução CEPE nº 
042/2007. (Alteração estabelecida pela Resolução CEPE Nº 104, de 08 de 
junho de 2011)
 § 1º A recuperação do trabalho escolar (2ª chamada) será rea-
lizada exclusivamente em data, horário e local estabelecidos pelo docente 
responsável pela disciplina. (Alteração estabelecida pela Resolução CEPE 
Nº 104, de 08 de junho de 2011)
 § 2º O conteúdo e o tempo de duração da 2ª chamada deverá 
ser o mesmo da avaliação anteriormente prevista no plano de curso, po-
dendo haver adequação da forma de sua aplicação. 
 § 3º Não será concedida nova data para realização da segun-
da chamada. 
 Art. 78 Aos trabalhos escolares realizados conforme previstos 
nos Arts.77 e 94 serão aplicados os mesmos critérios previstos no art. 76 
e seus parágrafos, excetuando-se o prazo de 48 horas. 
 Art. 79 É obrigatória a freqüência às atividades corresponden-
tes a cada disciplina, ficando nela reprovado o estudante que não com-
parecer a 75% (setenta e cinco por cento), no mínimo, das aulas teóricas 
e práticas computadas separadamente e demais trabalhos escolares pro-
gramados para a integralização da carga horária fixada para a referida 
disciplina.
 Art. 80 Estará automaticamente aprovado numa disciplina o 
estudante que obtiver a freqüência exigida pelo Art. 79, concomitante-
mente com a obtenção de média final de pontos igual ou superior a 60 
(sessenta), nos trabalhos escolares.
 Parágrafo único A média final será igual ao arredondamento 
padrão para o número inteiro obtido pelo somatório do produto entre as 
notas dos trabalhos escolares e o seu respectivo peso, de acordo com a 
seguinte equação:
 MF= Σ (NTE x Peso) 
 em que:
 MF= Média final arredondada para o número inteiro
 NTE= Nota do trabalho escolar
 Art. 81 resultado final do semestre será expresso por pontos e 
pela notação que associa a avaliação à freqüência, conforme a seguir:
 I. A - Aprovado (a)
 II. N - Reprovado (a) por nota
 III. F - Reprovado (a) em frequência teórica e prática
 IV. T - Reprovado (a) em freqüência teórica
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 V. P - Reprovado (a) em freqüência prática
 VI. H - Reprovado (a) em freqüência teórica e por nota
 VII. I - Reprovado (a) em freqüência prática e por nota
 VIII. S - Reprovado (a) em freqüência teórica, prática e por 
nota ou abandono da disciplina
 IX. L - Aprovado em turma especial
 X. O - Reprovado em turma especial
 XI. Y - Aprovado em exame de suficiência
 XII. W - Reprovado em exame de suficiência
 XIII. G - Trancamento geral de matrícula
 XIV. X - Atribuído ao estudante que, por motivo de força maior, 
for impedido de completar a atividade PRG no período regular.

CAPÍTULO XXIII
DO ABONO DE FALTAS

 Art. 82 Será concedido abono de faltas ao estudante que se 
enquadrar no disposto na Lei nº 715/69.

CAPÍTULO XXIV
DO REGIME ESPECIAL AMPARADO POR LEI

 Art. 83 Será concedido regime especial aos estudantes que 
se enquadrarem nas determinações do Decreto-Lei nº 1.044/69 e da Lei 
6.202/75.
 Parágrafo Único O enquadramento no Decreto-Lei 1.044/69 
ficará limitado a 40 (quarenta) dias, em um mesmo semestre e o enqua-
dramento na Lei 6.202/75 será de (três) meses, contados a partir do oita-
vo mês de gestação.

CAPÍTULO XXV
DO AFASTAMENTO

 Art. 84 Será concedido afastamento aos estudantes para par-
ticipação em congressos, competições esportivas e artísticas, encontros 
técnicos, seminários, simpósios, cursos, atividades de extensão e similares.

 Parágrafo Único O afastamento a que alude o caput será con-
cedido, no máximo 6 (seis) dias por semestre letivo. 
 Será concedida aos estudantes atletas e aos dirigentes de or-
ganizações desportivas da UFLA, a recuperação de aulas e trabalhos es-
colares para um evento esportivo por semestre, limitado ao máximo de 6 
(seis) dias de afastamento, adicionalmente ao previsto no parágrafo único 
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do Art. 84 da Resolução CEPE nº 042/2007 (Estabelecido pela Resolução 
CEPE Nº 274, de 20 de outubro de 2010)

CAPÍTULO XXVI 
DA RECUPERAÇÃO DE AULAS E TRABALHOS ESCOLARES

 Art. 85 O estudante amparado pelo Decreto-Lei 1.044/69 e 
pela Lei 6.202/75 deverá preencher formulário específico no Sistema Inte-
grado de Gestão da UFLA (SIG-UFLA), até cinco dias letivos a contar do 
início do prazo pretendido, e protocolar, na secretaria dos colegiados dos 
cursos de graduação o laudo médico no qual deverá constar a data de iní-
cio do benefício e a sua duração. (Alteração estabelecida pela Resolução 
CEPE Nº 104, de 08 de junho de 2011)
 Art. 86 O estudante impedido de comparecer à UFLA para 
preenchimento do formulário específico, e sem representante que o possa 
fazer, deverá, dentro do mesmo prazo de que trata o artigo anterior, entrar 
em contato com a Pró-Reitoria de Graduação ou com a Diretoria de Regis-
tro e Controle Acadêmico.
 Art. 87 Os estudantes afastados para participação em con-
gressos, competições esportivas e artísticas, encontros técnicos, seminá-
rios, simpósios, cursos ou atividades de extensão deverão preencher for-
mulário especifico, anexando-o ao programa do evento e encaminhá-lo 
à Pró-Reitoria de Extensão, com antecedência de 1 (um) dia útil antes do 
início da atividade e apresentar comprovante de participação e um rela-
tório, conforme roteiro determinado pela Pró-Reitoria de Extensão, até 7 
(sete) dias úteis após o término do evento.
 Art. 88 A Pró-Reitoria de Graduação deferirá o pedido, caso 
ele esteja conforme a Lei ou amparados pelo Art. 89 e comunicará a deci-
são aos professores das disciplinas em que o requerente esteja matricula-
do.
 Art. 89 Quando se tratar de atividade curricular prática ou cujo 
acompanhamento não for compatível com o estado de saúde do reque-
rente, o Departamento declarará a impossibilidade do acompanhamento, 
com a devida justificativa.
 Art. 90 Será de responsabilidade do estudante, ou da pessoa 
que o represente, o contato com os professores das disciplinas nas quais 
esteja matriculado, para elaboração do plano de atividades a ser cumprido 
no período de excepcionalidade.
 Art. 91 A ausência será compensada pelos professores em 
cada disciplina se, a seu juízo, os exercícios e o programa solicitados forem 
considerados satisfatórios.
 Art. 92 Caso o estudante, no semestre letivo subseqüente, 
continue impedido de comparecer às atividades acadêmicas, deverá re-
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novar o seu pedido de regime especial.
 

CAPÍTULO XXVII
DA RECUPERAÇÃO DOS ESTUDANTES DE MENOR RENDIMENTO

 Art. 93 Caberá ao docente estabelecer uma ou mais estraté-
gias de recuperação para os estudantes de menor rendimento, com o ob-
jetivo de propiciar nova oportunidade de aprendizado do tópico avaliado.
 § 1º Entende-se por estudante de menor rendimento aquele 
que não atingir 60% dos pontos atribuídos em uma avaliação.
 § 2º São consideradas estratégias de recuperação:
 I. Assistência individual
 II. Aulas de reforço
 III. Provas de recuperação ao longo do semestre
 IV. Prova de recuperação ao final do semestre
 V. Outro sistema a critério do professor
 § 3º As estratégias de recuperação, poderão ser realizadas por 
estudantes de graduação, de pós-graduação, docentes voluntários e pes-
quisadores, sob a supervisão do professor responsável.
 Art. 94 Sempre que ao final de um período letivo, mais de 30% 
dos estudantes de uma turma ou composição de turma, obtiverem nota 
inferior a 60% dos pontos, será facultado ao estudante uma avaliação de 
recuperação, sem prejuízo das estratégias de recuperação previstas no 
plano de curso.
 § 1º O conteúdo da avaliação de recuperação, a nota a ser con-
siderada e a participação de alunos que obtiveram nota igual ou maior do 
que 60% ficarão a critério do professor.
 § 2º Ao estudante que, por qualquer motivo, não participar da 
avaliação de recuperação, não será oferecida nova oportunidade.
 § 3º O cálculo de que trata o caput não se aplica às provas de 
segunda chamada.
                   

CAPÍTULO XXVIII
DA DILAÇÃO DE PRAZO

 Art. 95 Em face de situações especiais, devidamente compro-
vadas, o estudante, observado o disposto na legislação pertinente, poderá 
requerer à Pró-Reitoria de Graduação a dilação do prazo máximo para 
integralização curricular.
 § 1º O requerimento de dilação de prazo deverá ser formulado 
no decorrer do último período letivo constante do prazo máximo de inte-
gralização curricular, exceto quando a não-conclusão do curso ocorrer em 
razão de reprovação ocorrida nesse último período.
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 § 2º Ao estudante contemplado com dilação de prazo, não 
será permitido o trancamento de matrícula.

CAPÍTULO XXIX
DO DESLIGAMENTO

 Art. 96 Não será permitida a renovação de matrícula ao estu-
dante que não concluir o curso no prazo máximo fixado para integraliza-
ção do seu currículo, respeitadas as diretrizes curriculares de cada curso, 
aprovadas pelo CNE.
 Art. 97 Não será permitida a renovação de matrícula ao es-
tudante incurso no caso de desligamento previsto no Regime Disciplinar 
aplicável ao Corpo Discente, disciplinado pela Resolução CUNI nº 009, 
de 6 de maio de 2003. (Revogado pela Resolução CEPE N° 078, de 21 de 
maio de 2008).
 Art. 99 Não será permitida a renovação de matrícula ao estu-
dante que apresentar rendimento acadêmico insuficiente em quatro pe-
ríodos letivos, consecutivos ou não, excetuando-se o primeiro período no 
curso em que se encontra matriculado.
 § 1º O rendimento acadêmico insuficiente em cada período é 
caracterizado por Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) inferior 
a 60 (sessenta), concomitante ao número de aprovações igual ou inferior 
ao número de reprovações. (Alteração estabelecida pela Resolução CEPE 
Nº 104, de 08 de junho de 2011)
 § 2º O desligamento será efetivado por meio de Portaria do 
Pró-Reitor de Graduação. (Incluído pela Resolução CEPE Nº 104, de 08 de 
junho de 2011)
 Art. 100 O Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) de 
que trata o caput é o definido no parágrafo segundo do Artigo 55, calcu-
lado a cada semestre. 
 Art. 101 Para efeito de desligamento dos estudantes-convênio, 
será observado o disposto no parágrafo único do Artigo 20.

CAPÍTULO XXX
COLAÇÃO DE GRAU

 
 Art. 102 Concluídas todas as exigências do curso em que esti-
ver matriculado ou de uma de suas habilitações ou modalidades, o estu-
dante será obrigado a colar grau.
 Art. 103 É vedada a antecipação de colação de grau antes da 
data prevista no calendário escolar, salvo em caráter excepcional, obser-
vado o disposto no Art. 102, nos seguintes casos:
 I. aos estudantes que tenham integralizado as atividades aca-
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dêmicas de monografia, projeto orientado e estágios curriculares supervi-
sionados;
 II. aos estudantes que tenham encerrado o semestre letivo.
 § 1º O estudante interessado na antecipação de colação de 
grau deverá formular pedido ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
expondo os motivos da postulação, bem como apresentar documentos 
que comprovem os fatos alegados.
 § 2º Deferido o pedido de que trata o parágrafo anterior, ca-
berá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão estabelecer a data para 
a respectiva colação de grau. 

CAPÍTULO XXXI
DOS DIPLOMAS

 Art. 104 Ao estudante regular que concluir curso de graduação, 
com observância das exigências contidas no Estatuto, no Regimento Geral 
e nas demais normas baixadas pelos Órgãos Colegiados superiores, a Uni-
versidade conferirá o grau respectivo e expedirá o diploma correspondente.

CAPÍTULO XXXII
DA REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO

 Art. 105 A revalidação de diplomas de graduação será efetu-
ada de acordo com as normas estabelecidas pela Resolução CEPE Nº 187, 
de 16/9/04.

CAPÍTULO XXXIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

 Art. 106 Os estudantes que ingressaram na Universidade antes 
do segundo semestre de 2003 estarão sujeitos ao plano de adaptação 
curricular proposto pelos Colegiados de Curso e aprovado pela PRG.
 Art. 107 A Pró-Reitoria de Graduação procederá à avaliação 
da implantação das normas gerais do ensino de graduação, com a efetiva 
participação de todos os Colegiados de Curso, tendo em vista a sua ade-
quação e o seu aperfeiçoamento.
 Art. 108 Esta Resolução entra em vigor a partir do primeiro 
semestre letivo de 2007, ficando revogadas as Resoluções CEPE nº 078, 
de 11 de abril de 2006, nº 202 18 de outubro de 2006, e demais disposições 
em contrário.

  ANTÔNIO NAZARENO GUIMARÃES MENDES
Presidente
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sErVIÇo pÚBlIco FEdEral

  RESOLUÇÃO CEPE Nº 119, DE 19 DE AGOSTO DE 2009.

  O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 
Federal de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vis-
ta o que foi deliberado em sua reunião de 19/8/2009,

R E S O L V E:

  Referendar a Portaria nº 421, de 17/7/2009, que altera a Reso-
lução CEPE nº 042/2007.

ELIAS TADEU FIALHO
Presidente
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sErVIÇo pÚBlIco FEdEral

  RESOLUÇÃO CEPE Nº 119, DE 19 DE AGOSTO DE 2009.

  O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 
Federal de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vis-
ta o que foi deliberado em sua reunião de 19/8/2009,

R E S O L V E:

  Referendar a Portaria nº 421, de 17/7/2009, que altera a Reso-
lução CEPE nº 042/2007.

ELIAS TADEU FIALHO
Presidente
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sErVIÇo pÚBlIco FEdEral
RESOLUÇÃO CEPE Nº 104, DE 8 DE JUNHO DE 2011.

 O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 
Federal de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vis-
ta o que foi deliberado em sua reunião de 8/6/2011,

 RESOLVE:

 Art. 1º Os arts. 10, 15, 17, 52, 72, 77, 85 e 99, da Resolução CEPE 
042/2007 passam a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 10. .........................................................................................
 X. Representação estudantil – cada 12 horas dedicadas à re-
presentação estudantil corresponderão a 1 hora/aula;
 Art. 15. ...........................................................................................
 § 1º A mudança interna de um curso para outro será solicita-
da ao colegiado do curso pretendido e será condicionada à existência de 
vaga e às adaptações curriculares necessárias, respeitados as normas es-
tabelecidas pela Pró-Reitoria de Graduação e os prazos estabelecidos no 
calendário escolar.
 § 2º Será admitida mudança de curso por parte de discentes 
de graduação que se encontrem dentro do prazo mínimo de integraliza-
ção curricular e que:
 I- tenham cursado, com aprovação pela UFLA, pelo menos 
10% (dez por cento) do currículo do curso de origem;
 II- tenham no mínimo 50% (cinquenta por cento) de coeficien-
te de rendimento acadêmico;
 III- devam integralizar pelo menos 10% (dez por cento) do cur-
rículo do curso pretendido.
 § 3º O benefício de mudança interna de um curso para outro 
na UFLA será concedido uma única vez por estudante.
 § 4º No histórico escolar do estudante que tenha mudado 
de curso serão mantidas as reprovações e período(s) com rendimento(s) 
acadêmico(s) insuficiente(s), além de penalidade(s) disciplinar(es) como 
advertência e suspensão, obtidos no curso de origem.
 § 5º O atendimento aos requerimentos será feito mediante 
classificação dos candidatos com base em critérios estabelecidos pelo 
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Colegiado de Curso.
 Art. 17. Para o preenchimento das vagas disponíveis, a classifi-
cação dos candidatos será baseada na nota obtida no Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM), realizado no máximo nos dois anos anteriores ao 
processo, obedecidos os pesos das áreas, deliberados pelo colegiado de 
curso.
 Art. 52. ...........................................................................................
 § 2º O desligamento será efetivado por meio de Portaria do 
Pró-Reitor de Graduação.
 Art. 72. ...........................................................................................
 § 1º Entende-se por plano de curso o documento que deve-
rá ser cadastrado no Sistema Integrado de Gestão da UFLA (SIG-UFLA), 
antes da 1ª aula do semestre letivo, constando o código e o nome da dis-
ciplina, o nome do professor responsável e do(s) professor(es) colabora-
dor(es), o cronograma de atividades da disciplina a ser desenvolvida du-
rante o semestre letivo, especificando datas, tipo de atividade, conteúdo 
programático, bibliografia básica, o tipo e o peso de cada trabalho escolar 
e as estratégias para recuperação de estudantes de menor rendimento.
 § 2º Ajustes no plano de curso poderão ser realizados a cri-
tério dos professores, exceto aqueles relativos às datas e horários para 
recuperação de aulas e às datas, horários e pesos das avaliações, os quais 
deverão ser acordados entre docente(s) e discentes e cadastrados no SIG
-UFLA.
 Art. 77. O estudante que tenha faltado à realização de trabalho 
escolar deverá proceder conforme o capítulo XXVI da Resolução CEPE nº 
042/2007.
 § 2º A recuperação do trabalho escolar (2ª chamada) será rea-
lizada exclusivamente em data, horário e local estabelecidos pelo docente 
responsável pela disciplina.
 Art. 85. O estudante amparado pelo Decreto-Lei 1.044/69 e 
pela Lei 6.202/75 deverá preencher formulário específico no Sistema Inte-
grado de Gestão da UFLA (SIG-UFLA), até cinco dias letivos a contar do 
início do prazo pretendido, e protocolar, na secretaria dos colegiados dos 
cursos de graduação o laudo médico no qual deverá constar a data de 
início do benefício e a sua duração.
 Art. 99. ...........................................................................................
 § 1º O rendimento acadêmico insuficiente em cada período é 
caracterizado por Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) inferior 
a 60 (sessenta), concomitante ao número de aprovações igual ou inferior 
ao número de reprovações.
 § 2º O desligamento será efetivado por meio de Portaria do 
Pró-Reitor de Graduação.”
 Art. 2º Suprimir os incisos I, II, III, IV e V do art. 17 e o art. 18 e 
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seus parágrafos, e o § 1º, do art. 77.
 Art. 3º Os demais incisos e artigos da Resolução CEPE nº 
042/2007 permanecem inalterados.
 Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatu-
ra.

JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO
Presidente

mInIstÉrIo da EducaÇÃo
unIVErsIdadE FEdEral dE laVras

consElHo dE EnsIno, pEsQuIsa E EXtEnsÃo

RESOLUÇÃO CEPE Nº 061, DE 25 DE ABRIL DE 2013.

Altera dispositivos da Resolução 
CEPE nº 042/2007.

 O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, no uso de suas atribuições re-
gimentais, em conformidade com o disposto no Memorando nº 057, de 
14/2/2013, da Pró-Reitoria de Graduação, com amparo no Parecer exarado 
pela Câmara de Graduação deste Conselho, e tendo em vista o que foi 
deliberado em sua reunião de 25/4/2013, 

 RESOLVE:
 Art. 1º O artigo 15, da Resolução CEPE nº 042, de 21 de março 
de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido do parágrafo 
6º.
 “Art. 15..................................................................................................
 § 4º No histórico escolar do estudante que tenha mudado de 
curso serão mantidas as aprovações, reprovações e período(s) com ren-
dimento(s) acadêmico(s) insuficiente(s), além de penalidade(s) discipli-
nar(es) como advertência e suspensão, obtidos no curso de origem.
 § 6º As aprovações de que trata o § 4º seguirão os mesmos 
critérios do § 3º do art. 34.”
 Art. 2º O artigo 34, da Resolução CEPE nº 042, de 21 de março 
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de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido dos parágra-
fos 8º e 9º.
 “Art. 34..................................................................................................
 § 4º O aproveitamento de disciplinas cursadas em outra Ins-
tituição somente poderá ser aceito se a carga horária e conteúdo progra-
mático delas corresponderem, no mínimo, a 75% das disciplinas equivalen-
tes oferecidas pela UFLA. A disciplina será registrada no histórico com o 
conceito “D”. A nota obtida pela aprovação na instituição de origem não 
será considerada para efeito de cálculo do coeficiente de rendimento aca-
dêmico.
 § 8º Nos casos em que o aluno ingressar em curso da UFLA 
mediante novo processo seletivo, as disciplinas cursadas na UFLA com 
aprovação e que não tenham sido aproveitadas anteriormente serão apro-
veitadas automaticamente de acordo com a matriz curricular do curso 
pretendido. A disciplina será registrada no histórico escolar com o concei-
to “D” e a nota obtida será considerada para o cálculo do Coeficiente de 
Rendimento Acadêmico.
 § 9º Nos casos de aproveitamento de duas ou mais disciplinas 
que tenham sido cursadas na UFLA, a disciplina equivalente será registra-
da com o conceito “D” e a nota será a média ponderada das notas obtidas 
nas disciplinas utilizadas.”
 Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO
Presidente

mInIstÉrIo da EducaÇÃo
unIVErsIdadE FEdEral dE laVras

consElHo dE EnsIno, pEsQuIsa E EXtEnsÃo

RESOLUÇÃO CEPE Nº 238, DE 2 DE OUTUBRO DE 2013.

Altera dispositivos da Resolução CEPE nº 042/2007

 O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, no uso de suas atribuições regimen-



107

U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D E  L A V R A S

tais, em conformidade com Portaria Normativa nº 40/2007, do Ministério 
da Educação, o  disposto no Memorando 573, de 24/9/2013, da Pró-Reito-
ria de Graduação, e tendo em vista o que foi deliberado em sua reunião de 
2/10/2013, 

 RESOLVE:

 Art. 1º Alterar o art. 43 da Resolução CEPE nº 042/2017, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 43. Os turnos de oferta das disciplinas dos cursos de gra-
duação da UFLA são os seguintes: 
 I. Matutino – curso em que a maior parte da carga horária é 
oferecida até as 12h todos os dias da semana; 
 II. Vespertino – curso em que a maior parte da carga horária é 
oferecida entre 12h e 18h todos os dias da semana; 
 III. Noturno - curso em que a maior parte da carga horária é 
oferecida após as 18h todos os dias da semana; 
 IV. Integral - curso ofertado inteira ou parcialmente em mais 
de um turno (manhã e tarde, manhã e noite ou tarde e noite) exigindo a 
disponibilidade do estudante por mais de 6 horas diárias, durante a maior 
parte da semana.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na presente data, revo-
gadas as disposições em contrário.

ÉDILA VILELA DE RESENDE VON PINHO
Presidente

mInIstÉrIo da EducaÇÃo
unIVErsIdadE FEdEral dE laVras

consElHo dE EnsIno, pEsQuIsa E EXtEnsÃo

RESOLUÇÃO CEPE Nº 295, DE 22 DE OUTUBRO DE 2014.

 O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, no uso de suas atribuições regimen-
tais, em conformidade com o disposto no Memorando Eletrônico nº 9, de 
2/10/2014, da Pró-Reitoria de Graduação, e tendo em vista o que foi deli-
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Período letivo 
cronológico a ser 

matriculado 

CP(n) exigido 

5 CP(2) 

6 CP(3) 

7 CP(4) 

N CP(N-3) 

 

berado em sua reunião de 22/10/2014, 

 RESOLVE:

 Art. 1º O artigo 99, da Resolução CEPE nº 042, de 21 de março 
de 2007, alterado pela Resolução CEPE nº 206/2014, passa a vigorar com 
a seguinte redação:
 “Art. 99. Não será permitida a renovação de matrícula ao estu-
dante que:
 I- Apresentar rendimento acadêmico insuficiente em quatro 
períodos letivos, consecutivos ou não, excetuando-se o primeiro período 
no curso em que se encontra matriculado;
 II- Obtiver três reprovações em uma mesma disciplina; ou
 III- Não tiver obtido um coeficiente de progressão (CP) igual 
ou maior que os valores definidos no § 3º.
 § 1º O rendimento acadêmico insuficiente em cada período é 
caracterizado por Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) inferior 
a 60 (sessenta), concomitante ao número de aprovações igual ou inferior 
ao número de reprovações.
 § 2º O enquadramento previsto no inciso II passará a vigorar 
para todas as reprovações obtidas a partir do segundo período letivo de 
2014, inclusive.
 § 3º O coeficiente de progressão CP(n) corresponde à soma 
de créditos em disciplinas obrigatórias previstos desde o primeiro até o 
n-ésimo período cronológico (inclusive), segundo a base curricular a qual 
o discente está vinculado, dividida pelo número total de créditos do curso.

 § 4º O enquadramento previsto no parágrafo anterior será vá-
lido apenas para os ingressantes a partir do segundo período letivo de 
2014, inclusive.
 § 5º Será concedido o tratamento especial a todos os estu-
dantes que comprovarem, por laudos médicos e subsequente perícia na 
Coordenadoria de Saúde/PRAEC, ter algum tipo de deficiência que possa 
prejudicar seu desempenho dentro do prazo previsto para integralização 
curricular. Para estes casos serão considerados os relatos dos laudos mé-
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dicos para avaliação de progressão compatível com o tratamento do dis-
cente.
 § 6º A concessão de tratamento especial de que trata o pará-
grafo anterior deverá ser requerida pelo estudante antes de se enquadrar 
em alguma das disposições contidas no art. 99.
 § 7º O desligamento será efetivado por meio de Portaria do 
Pró-Reitor de Graduação.”
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, revogadas as disposições em contrário.

ÉDILA VILELA DE RESENDE VON PINHO
Presidente

CALENDÁRIO ESCOLAR DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO - 1º PERÍODO LETIVO DE 2015

Disponível em www.prg.ufla.br/calendario
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