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Campina Grande, 24 de September de 2014

MEMO-CIRCULAR 07/2014/PRE/UFCG

Coordenadores de Curso da UFCG 

Assunto:  Procedimento  Administrativo  –  referente  ao  Art.  50,  alínea  c  do
Regulamento de Ensino de Graduação

Prezados Coordenadores,

O desvínculo de aluno nos cursos de graduação por  baixo desempenho
acadêmico  é  previsto  nas  normas  internas  de  várias  instituições,  decorre  da
autonomia didático-científica conferida pelo texto constitucional em seu art. 207 e
é também medida disciplinadora que visa otimizar o aproveitamento acadêmico e
a melhor eficiência na aplicação de recursos públicos.

No âmbito da UFCG, o Regulamento de Ensino de Graduação, em seu Art.
50, alínea c, prevê:

Art. 50. Perderá o vínculo com a UFCG o aluno que:

c) for reprovado três vezes em uma mesma disciplina;

Compreendendo que as medidas do Regulamento não tem caráter punitivo mas
sim  regulatório  e  disciplinador,  informamos  os  alunos  com  possibilidade  de
desvínculo diretamente por meio do controle acadêmico online, logo no início do
período  letivo  2014.1.  Essa  medida  visou  procurar  uma  conscientização  da
comunidade  acadêmica  e  garantir  a  publicidade  dos  atos  administrativos  que
porventura possam ocorrer.

O desvínculo do curso não é ato irrevogável, é um ato administrativo que
deve ser avaliado em consonância com as necessidades dos cursos de graduação
como  um  todo,  visando  a  qualidade  e  eficiência,  tendo  como  fulcro  a
responsabilidade administrativa da Pró-Reitoria de Ensino e dos Coordenadores de
Curso e a responsabilidade acadêmica dos alunos para que consigamos atingir os
objetivos normativos do Regulamento de Graduação.

A Resolução  Nº  16/2010 trata  de  norma específica  para  reativação  de
vínculo até  ulterior  regulamentação  específica  do  Regime  Especial  de
Recuperação.  Levando-se  em  conta  a  Regulamentação  desse  Regime  pela
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Resolução  Nº  04/2013/CSE,  com  vigência  a  partir  de  2014.1,  fica  sem  efeito,
portando a Resolução Nº 16/2010.

Entende-se  que  o  remédio  temporário  e  excepcional  não  se  faz  mais
necessário  à  medida  em que  se  regulamenta  medida  mais  ampla  que  oferece
alternativa  pedagógica  e  administrativa  de  combate  às  causas  que  retardam a
integralização curricular, conforme disposto já originalmente na própria resolução.

Contudo,  deve-se ainda considerar a  deliberação do Colegiado Pleno da
UFCG nos processos 23096.000057/12-87 e 23096. 044774/11-09, assegurando ao
aluno  a  possibilidade  de  solicitar  Reativação  de  Vínculo,  diretamente  ao
Coordenador  de  Curso  com  documentação  comprobatória  e  exposição  de
motivos;

a. Esse processo é “instauração de procedimento administrativo
prévio,  sendo  assegurado  ao  discente  ampla  defesa  e  o
contraditório,  inclusive  oportunizando  ao  mesmo  a
possibilidade  de  produção  de  prova,  sem  aplicação
sumária da pena de desligamento”;

b. Após analisar a adequação do caso à situação descrita nesse
item, o Coordenador de Curso deve solicitar ao Coordenador
Administrativo  a  Criação  de  Comissão  Administrativa
específica  para  analisar  a  situação  acadêmica  do  aluno,
procedendo a oitivas e análises de documentos anexos. (O
requerente  pode  anexar  documentos  ao  processo  em
qualquer tempo até a decisão da comissão).

c. Deve  ser  incluído  no  processo  documento  de
convocação do aluno para oitiva ou produção de provas.

d. Cópia  desse  memorando  deve  ser  anexa  ao  processo
para instrução adequada da comissão;

e. A  comissão  deve  emitir  parecer  acerca  da  reativação
contendo e considerando os seguintes itens:

i. Forma de ingresso no curso;

ii. Tempo  em  que  permaneceu  ativo,  cotejado  com  o
máximo de períodos previstos para o curso;

iii. Coeficiente de rendimento acadêmico;

iv. Registro  de  duas  (ou  mais)  reprovações  em outras
disciplinas;

v. Efetivação de trancamentos de período letivo;

vi. Resumo dos elementos aduzidos pelo requerente

vii. Posicionamento  claro  e  inequívoco  acerca  da

Página
2



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

reativação;

viii. Exposição  de  motivos  da  decisão,  fundamentado
na  legislação  vigente  e  nas  provas  dos  autos,
garantindo a impessoalidade dos atos administrativos.

f. Apreciação  de  parecer  da  comissão  no  Colegiado  de
curso

g. Ciência formal do requerente;

h. Encaminhamento  dos  autos  à  Coordenação  de  Controle
Acadêmico – PRE ou arquivamento na Pasta Acadêmica do
requerente.

Considerando a  pluralidade  de nossa  comunidade  é  vedada a  possibilidade  de
saneamento  do  processo  pela  Pró-Reitoria  de  Ensino,  portanto  os  processos
erroneamente  instruídos  serão  devolvidos  às  coordenações  para  efetuarem  o
saneamento. Os processos encaminhados em consonância com esse memorando
terão  a  decisão  homologada  e  implementada  pelo  Coordenação  de  Controle
Acadêmico.

Agradecemos  o  empenho  de  todos  e  acreditamos  que  esses  procedimentos
podem garantir uma maior celeridade na tramitação dos processos.

O RER é uma medida de apoio acadêmico que procura dar assistência aos alunos
antes  da  reprovação  em  três  vezes  na  mesma  disciplina,  oportunizando  uma
maneira de garantir o fluxo curricular e um regime de oferta diferenciado antes da
ocorrência do desvínculo. Solicitamos atenção dos coordenadores para orientarem
que  o  aluno  desvinculado  não  pode  solicitar  Regime  Especial  de
Recuperação.

Atenciosamente,

Luciano Barosi de Lemos
Pró-Reitor de Ensino

Universidade Federal de Campina Grande
Pro-Reitoria de Ensino

Rua Aprígio Veloso 879
58729-900 – PB
Tel. 2101-1525
prg@ufcg.edu.br
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