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RESOLUÇÃO N° 316, DE 20 DE SETEMBRO DE 2013.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  da Fundação Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art.  1º   Estabelecer  as  Normas  Regulamentares  de  Abreviação  de  Curso  por 
extraordinário desempenho acadêmico, nos termos desta Resolução.

Art.  2º  É facultado ao acadêmico solicitar  dispensa de cursar disciplinas que 
integram a matriz  curricular  de seu curso,  com justificativa  de extraordinário  rendimento 
acadêmico, mediante avaliação específica aplicada por Banca Examinadora, para abreviação 
da duração do curso de graduação para um tempo inferior ao mínimo previsto no Projeto 
Pedagógico do Curso, de acordo com a legislação em vigor. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às disciplinas de 
Estágio Obrigatório,  Trabalho de Conclusão de Curso e Atividades Complementares;  bem 
como às disciplinas com conteúdos práticos. 

Art. 3º  O pedido será formalizado pelo acadêmico, acompanhado de justificativa, 
uma  única  vez  em cada  disciplina,  nos  prazos  previstos  pelo  Calendário  Acadêmico  da 
UFMS, na Secretaria Acadêmica da Unidade da Administração Setorial de oferecimento do 
curso. 

Parágrafo único. Somente poderá solicitar a dispensa para fins de abreviação de 
curso o acadêmico que: 

I - estiver regularmente matriculado no último período letivo do curso na UFMS; 
II - não tiver sido reprovado nas disciplinas em que quer ser avaliado; 
III – não tiver registro de trancamento de curso, exceto por motivo de saúde;
IV – não tiver ausência de matrícula em qualquer período do curso;
V - tiver  Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual  ou superior a 9,0 (nove 

inteiros); e
VI – não tiver sofrido sanção disciplinar.

Art.  4º  O Acadêmico  deverá  frequentar  regularmente  as  disciplinas,  inclusive 
realizando as avaliações regulares até a conclusão do processo de abreviação.

Art.  5º   O pedido de avaliação será analisado pelo Coordenador de Curso do 
acadêmico. 

Parágrafo único.  Caberá ao Coordenador de Curso: 
I - verificar se o acadêmico preenche os requisitos; e
II – verificar se o acadêmico está matriculado nas disciplinas objeto da dispensa.

Art.  6º  Atendidas as condições previstas no art.  3º,  o Coordenador de Curso 
deverá  solicitar  à  Direção  da  Unidade  de  Administração  Acadêmica  responsável  pela 
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disciplina  a  nomeação  de  uma Banca  Examinadora  de reconhecida  competência  na  área, 
composta de três docentes. 

Art.  7º   A  Banca  Examinadora  deverá  definir  e  divulgar  os  critérios  e  a 
sistemática  de  avaliação  e  fazer  constar,  em ata,  o  encaminhamento  e  os  resultados  do 
processo avaliativo. 

§  1º  O  professor  responsável  pela  disciplina  deverá  fazer  parte  da  Banca 
Examinadora. 

§ 2º  O conteúdo a ser avaliado deve constar do Plano de Ensino da Disciplina. 

§ 3º Caberá à Banca Examinadora:
I - atribuir ao acadêmico uma nota final de zero vírgula zero (0,0) a dez vírgula 

zero (10,0), resultante da média aritmética das notas emitidas pelos membros da Banca; e
II - considerar aprovado aquele acadêmico que obtiver a nota mínima final nove 

(9,0). 

Art. 8º  Caberá ao Coordenador de Curso informar ao acadêmico, em até dez (10) 
dias úteis antes da data prevista para avaliação, o conteúdo e as formas de avaliação com os 
respectivos pesos, além de data(s), horário(s) e local(is) de realização do(s) exame(s). 

Art. 9º  Caberá à Direção da Unidade da Administração Setorial responsável pela 
oferta da disciplina encaminhar à Coordenação de Curso do acadêmico, a ata devidamente 
assinada pelos membros da Banca Examinadora, contendo o resultado da avaliação, no prazo 
máximo de dez dias úteis contados a partir da data da realização da prova. 

Art.  10.   Se aprovado na avaliação,  o acadêmico obterá dispensa de cursar a 
disciplina,  sendo  registrada  no  seu  Histórico  Escolar  a  nota  conferida  pela  Banca 
Examinadora e a carga horária total da disciplina. 

Parágrafo único. O registro no Siscad deverá ser feito pela Coordenação do Curso 
do acadêmico. 

Art. 11.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

HENRIQUE MONGELLI,
Presidente.
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