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               Lavras, 12 de julho de 2013. 

 

Orientações para a integralização de disciplinas pelos alunos beneficiados 
com o Regime Diferenciado estabelecido pela Resolução CEPE nº 143, de 
25 de julho de 2012. 
 

  
   Encaminhamos estas orientações que tratam da forma 

diferenciada para a realização das atividades acadêmicas para aqueles 

estudantes da UFLA que assumiram, antes da deflagração da greve dos 

docentes ocorrida em 17/05/2012, compromissos acadêmicos a serem 

cumpridos fora da UFLA. Lembramos que o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE) editou a Resolução CEPE nº 143 que regulamenta o regime 

diferenciado. Os estudantes puderam optar por integralizar as disciplinas a 

distância ou durante o semestre letivo vigente na ocasião de seu retorno, em 

regime especial, estabelecido em comum acordo entre o professor e o aluno. 

De acordo com a Circular PRG nº 15/2012, enviada aos docentes 

em setembro de 2012, os estudantes em Regime Acadêmico Diferenciado, 

seriam matriculados novamente nas disciplinas que optaram por terminar na 

ocasião de seu retorno, em turma especial (Z). Porém, com o retorno de alguns 

estudantes no período letivo de 2012/2, foram identificados alguns problemas 

quanto à oferta não regular de algumas disciplinas, que impediram a matrícula 

dos alunos novamente nas mesmas.  

Diante disso, somado com o acúmulo de conceitos em 

determinados períodos letivos e falsa impressão do aluno ter cursado a 

disciplina em um período posterior ao que realmente esteve em sala de aula, 

alteraramos os procedimentos para os alunos na situação acima apresentada. 

Assim, estabelecemos que os alunos deverão procurar os docentes que eram 

responsáveis pelas disciplinas no período letivo 2012/1, visto que foram os 

mesmos que assinaram os diários de classe e têm autonomia para alterá-los, e 

conforme consta na Resolução que concede o regime diferenciado os docentes 

deverão estabelecer um plano de atividades para recuperação das aulas e/ou 

trabalhos perdidos pelos estudantes após sua saída. Depois de terminadas as 
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atividades de recuperação, caso o resultado seja satisfatório para aprovação, os 

docentes deverão solicitar correção de notas e conceitos junto à DRCA, via 

formulário próprio, de acordo com o procedimento já estabelecido por esta 

Diretoria.  

 

 A relação de estudantes em regime acadêmico diferenciado pode ser 

vista na página da PRG (www.prg.ufla.br), no link Regime Diferenciado.  

              Contamos com a compreensão, diligência e colaboração de todos os 

membros da comunidade acadêmica para que possamos executar as 

determinações do CEPE.                   

              Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, que 

também podem ser direcionados aos servidores da PRG Fabiana (3829-1039) 

ou Júnior (3829-1037).   

 
 
 
 
 

JOÃO CHRYSOSTOMO DE RESENDE JÚNIOR 
Pró-Reitor de Graduação em exercício 

 


