MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

RESOLUÇÃO CEPE Nº 307, DE 25 DE AGOSTO DE 2016.

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 regimentais, em
conformidade com o disposto no Memorando Eletrônico nº 649/2016, da Pró-Reitoria de
Graduação, e tendo em vista o que foi deliberado em sua reunião de 25/8/2016,

RESOLVE:

Art. 1º O artigo 99, da Resolução CEPE nº 042, de 21 de março de
2007, alterado pela Resolução CEPE nº 295/2014, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 99. Não será permitida a renovação de matrícula ao estudante
que:
I.
Apresentar rendimento acad mico insu iciente em uatro
períodos letivos consecutivos ou não e cetuando-se o primeiro período no curso em ue
se encontra matriculado;
II.
Acumular três reprovações por disciplina, em duas disciplinas
ou mais;
III. Acumular quatro reprovações em uma disciplina, sendo pelo
menos uma delas por Conceito S (Conceito S significa: Reprovado em frequência teórica,
prática e por nota, ou, abandono da disciplina);
IV. Não tiver obtido um coeficiente de progressão (CP) igual ou
maior que os valores definidos no § 3°.
rendimento acad mico insu iciente em cada período
caracterizado por Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) inferior a 60 (sessenta),
concomitante ao numero de aprovações igual ou inferior ao numero de reprovações.
§ 2º O enquadramento previsto nos incisos II e III passará a vi orar
para todas as reprovações obtidas a partir do segundo período letivo de 2014, inclusive.
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Reitor de Graduação.”
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura,
revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO
Presidente

