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1 - Administração Superior (Dirigentes)  

REITORIA 
 
:: Prof. Milton Marques de Medeiros 
   Reitor 

:: Prof. Aécio Cândido de Souza 
   Vice-Reitor 

:: Prof. Chagas Silva 
   Chefe de Gabinete 

:: Profª. Vera Núbia Bezerra Costa e Silva 
   Sub-Chefe de Gabinete 

 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) 
 
:: TNS Francisco Severino Neto 
   Pró-Reitor 

:: Prof. Auris Martins de Oliveira 
   Pró-Reitor Adjunto 

 
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS ESTUDANTIS 
(PRORHAE) 
 
:: Profª. Joana D'arc Lacerda Alves Felipe 
   Pró-Reitora 

:: Prof. Wendson Dantas de Araújo Medeiros 
   Pró-Reitor Adjunto 

 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPEG) 
 
:: Prof. Carlos Antônio Lopes Ruiz 
   Pró-Reitor 

:: Prof. Iron Macêdo Dantas 
   Pró-Reitor Adjunto 

 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO (PROEG) 
 
:: Profª. Francisca Glaudionora da Silveira 
   Pró-Reitora 

:: Profª. Lúcia Musmée Fernandes Pedrosa de Lima 
   Pró-Reitora Adjunta 

 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX) 
 
:: Profª. Ana Maria Morais Costa 
   Pró-Reitora 

:: Profª. Geovania da Silva Toscano 
   Pró-Reitora Adjunta 

 
ASSESSORES 



 
:: Prof. Francisco Soares de Lima 
   Assessor de Planejamento 

:: Profª. Olga de Oliveira Freire 
   Assessora de Avaliação Institucional 

:: TNS Lucrécia Maria Brito Nascimento 
   Assessora Jurídica 

:: Profª. Sirleyde Dias de Almeida 
   Assessora de Assuntos Pedagógicos e Científicos 

2 - Elaboração  

Organização 
Profa. Maria do Socorro Aragão  

Colaboração 
Profa. Elizabeth Silva Veiga Profa.  
Lúcia Musmée Fernandes Pedrosa  
Profa. Genivalda Cordeiro da Costa Profa.  
Maria do Socorro Bezerra Rocha e Silva  
Profa. Meyre Ester Barbosa de Oliveira  

Secretária 
Rozangeli Barros Silva – Secretária  
Janaina Couto Pessoa  
Francisca Keyla Guimarães de Oliveira 

3 - Apresentação 

Caro Aluno! 

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, através da Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação – PROEG, tem a satisfação de disponibilizar para a comunidade 
acadêmica, em especial ao aluno que está ingressando, o MANUAL DO ALUNO que 
servirá de fonte de informações sobre a estrutura, normas e procedimentos acadêmicos 
da nossa Universidade.  

As normas e procedimentos, aqui apresentados, referem-se aos direitos e deveres do 
aluno universitário e deverão ser utilizados durante toda a sua vida acadêmica, visando 
um bom desempenho na Universidade. 

Prof. Milton Marques de Medeiros  
Reitor 

4 - Estrutura 

Administração Superior 

Colegiados Superiores 



Conselho Universitário-CONSUNI:  
órgão consultivo e deliberativo da Universidade é composto pelo: Reitor (presidente), 
Vice-Reitor, ex-Reitor (do cargo anterior), Pró-Reitores, Diretores de Unidades e Campi 
Avançados, presidente do sindicato dos professores e representação do corpo docente, 
presidente do sindicato dos funcionários e representação dos funcionários, presidente 
do Diretório Central dos estudantes, representação do corpo discente, e representante 
da comunidade.  

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE: 
órgão consultivo e deliberativo em matéria de ensino, pesquisa e extensão, é composto 
pelo: Reitor (presidente), Vice-Reitor, Pró-Reitores de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
representante do corpo docente de cada Faculdade e Campi Avançados, e 
representação discente. 

Reitoria e Pró-Reitorias 

Reitoria 
Órgão executivo superior que coordena, fiscaliza e superintende todas as atividades da 
Universidade. A Reitoria é exercida pelo Reitor, que terá como substituto e auxiliar o 
Vice-Reitor. 

Pró-Reitorias 
Responsáveis pelo assessoramento no desenvolvimento das atividades executivas da 
Universidade.  

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEG 
Responsável pela coordenação, acompanhamento e avaliação das atividades 
administrativas e acadêmicas em matérias didático-científicas dos cursos de graduação. 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPEG 
Responsável pela coordenação geral dos programas de pesquisa, Pós-Graduação nos 
níveis Lato e Stricto Sensu e pelos programas de capacitação docente. 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX 
Viabiliza a relação entre a UERN e a comunidade externa fundamentada nos princípios 
de extensão como processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a 
pesquisa de forma indissociável e propiciam a relação transformadora entre 
Universidade os demais segmentos sociais. 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD 
Responsável pela coordenação do planejamento orçamentário-financeiro, infraestrutural 
e administrativo.  

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRORHAE 
Responsável pela formulação e implementação da política de Recursos Humanos da 
Universidade, e pela integração aluno/universidade, através da realização de 
programas de apoio ao estudante. 

Administração Escolar 

Unidades Universitárias 
A Universidade se estrutura em Unidades Universitárias, denominadas Faculdades, e 
em Departamentos a elas subordinados, aos quais compete à execução das atividades 
de ensino, pesquisa, extensão e administração acadêmica, através do exercício de 



atribuições normativas de supervisão e acompanhamento. 

Faculdades e Campi Avançados 
São Unidades Universitárias de Administração e coordenação das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, que desempenham, através de seus órgãos, funções 
deliberativas e executivas. São órgãos da estrutura organizacional de cada Faculdade:  

I. Conselho Acadêmico-Administrativo - CONSAD;  
II. Diretoria;  
III. Orientação de Curso de Graduação;  
IV. Secretaria Administrativa;  
V. Plenárias de Departamento;  
VI. Departamentos Acadêmicos;  

VII. Núcleos Acadêmicos de Pesquisa e Extensão.  

Faculdades - Cursos 

1. Faculdade de Ciências Econômicas – FACEM – (Ciências Econômicas, Ciências 
Contábeis, Administração)  

2. Faculdade de Serviço Social – FASSO (Serviço Social)  
3. Faculdade de Educação – FE – (Pedagogia)  
4. Faculdade de Letras e Artes – FALA - (Letras habilitações: Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa, Língua Espanhola; Música; Teatro)  
5. Faculdade de Enfermagem – FAEN - (Enfermagem)  
6. Faculdade de Educação Física – FAEF - (Educação Física)  
7. Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais – FAFIC - (História, Geografia, Ciências 

Sociais, Filosofia e Comunicação Social habilitações: Publicidade e Propaganda, 
Jornalismo, Radialismo)  

8. Faculdade de Ciências Exatas e Naturais – FANAT - (Matemática, Física, 
Química, Ciências Biológicas, Ciência da Computação)  

9. Faculdade de Direito – FAD – (Direito)  
10. Faculdade de Ciências da Saúde – FACS – (Medicina)  

Campi Avançados - Cursos 

1. Campus Avançado João Ismar de Moura – CAJIM – Patu (Pedagogia, Ciências 
Contábeis, Ciências hab. Matemática)  

2. Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão – CAWSL – Assu (Ciências 
Econômicas, História, Pedagogia, Letras habilitações: Língua Portuguesa, Língua 
Inglesa)  

3. Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia – CAMEAM – Pau 
dos Ferros (Ciências Econômicas, Pedagogia, Letras habilitações: Língua 
Portuguesa e Língua Inglesa, Enfermagem, Geografia, Educação Física, 
Administração)  

4. Campus Avançado de Natal – CAN – (Direito, Ciência da Computação, Turismo, 
Ciências da Religião)  

5. Campus Avançado do Seridó Gov. Vilma Maria de Farias – Caicó – (Filosofia, 
Enfermagem, Odontologia)  



Núcleos Avançados de Educação Superior - Cursos 
Programa de Interiorização da UERN, por meio da oferta de Cursos de graduação 
vinculados às respectivas Faculdades e/ou Campi Avançados, em cidades do Estado, 
conforme o que determinam as diretrizes da Instituição. Municípios contemplados:  

1. Apodí – (Educação Física, Letras: hab. Língua Portuguesa e Inglesa)  
2. Caraúbas – (Geografia, Pedagogia)  
3. Macau – (Administração, Ciências Contábeis)  
4. Alexandria – (História, Ciências Contábeis)  
5. Areia Branca – (Turismo, Gestão Ambiental)  
6. João Câmara – (Educação Física, Ciências Contábeis)  
7. Umarizal – (Ciências Econômicas, Letras habilitações; Língua Portuguesa e 

Língua 
Inglesa)  

8. São Miguel – (Matemática, Física, Química, Biologia)  
9. Touros – (Matemática, Física, Química, Biologia).  

10. Nova Cruz – (Pedagogia, Direito e Ciência da Computação)  

Departamentos Acadêmicos 
Menor fração da estrutura universitária que, para todos os efeitos da organização 
administrativa e didático-científico, compreendem disciplinas afins e congregam os 
docentes, para objetivo do Ensino, Pesquisa e Extensão. 

AO INGRESSAR NA UERN - Informe-se sobre: 

� Estrutura e Normas da Instituição.  
� Estrutura da sua Unidade Universitária (direção, departamentos acadêmicos, 

colegiados, representação estudantil, etc.).  
� Projeto Político Pedagógico do Curso (curso de vinculação do aluno).  
� Professor Orientador do Curso (seu orientador).  
� Consulte o Catálogo de Curso de Graduação da UERN.  

5 - Procedimentos  

I - FORMAS DE INGRESSO 

1. Aluno Regular de Curso de Graduação 

Amparo Legal: Regimento Geral, Edital de Processo Seletivo, Resoluções nº 
027/2003 e nº 040/2004-CONSEPE.  

1.1. Processo Seletivo Vocacionado – PSV – Preenchimento de Vaga Inicial 
Aberto a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou estudos equivalentes. 
Concurso realizado, sob a responsabilidade da COMPERVE. 

1.2. Processo Seletivo Para Preenchimento de Vagas Não Iniciais Disponíveis 
– PSVNID 
Amparo Legal: Resolução nº 027/2003-CONSEPE, e edital específico da PROEG, 



divulgado semestralmente.  

Número de Vagas Não Iniciais Disponíveis - NVNID 

Amparo Legal: Resolução 09/2000-CONSEPE. É calculado semestralmente por 
campus, núcleo, semestre letivo, turno, para preenchimento no período letivo 
subseqüente à sua apuração pelo Departamento de Admissão e Registro Escolar - 
DARE, após o período de matrícula regular realizada em prazo previsto no Calendário 
Universitário. 

a) Transferência interna: destinada a aluno regular da UERN que pretenda o 
remanejamento de campus, núcleo, turno ou curso. 

Requisitos 

� Estar regularmente matriculado;  
� Ter integralizado no mínimo 16 créditos ou 240 horas de atividades curriculares;  
� Não ter efetuado remanejamento de curso anteriormente, excetuando-se os casos 

de 
remanejamento de campus, núcleo ou de turno;  

� Não ter ingressado na UERN por transferência externa, quando se tratar de 
remanejamento de curso;  

� Ter solicitado remanejamento de curso para a mesma área de conhecimento do 
seu 
curso, conforme distribuição de áreas constantes do anexo da resolução nº 
27/2003-CONSEPE;  

� Remanejamento de campus, núcleo, e ou de turno será permitido por no máximo 
03 (três) vezes.  

b) Transferência Externa: consiste na aceitação de aluno regularmente matriculado 
em curso autorizado ou reconhecido pelo Conselho competente de outra IES. 

Requisitos: 

� Estar o candidato regularmente matriculado na instituição de origem;  
� Ser proveniente de curso autorizado ou reconhecido pelo conselho competente;  
� Ter integralizado no mínimo 16 créditos ou 240 horas de atividades curriculares;  
� Ter solicitado para o mesmo curso ou curso afim,  
� Caso a UERN não ofereça vaga no curso de origem do interessado, observando-

se a classificação de áreas de conhecimento, constante do anexo da resolução nº 
027/2003 - CONSEPE.  

c) Retorno: consiste na aceitação de portador de diploma de graduação reconhecido 
pelo Conselho competente para obtenção de novo título ou nova habilitação. 

Requisitos 

� Ter o candidato solicitado para curso afim, conforme classificação de áreas de 
conhecimento, constante do anexo da Resolução nº 027/2003- CONSEPE.  

� Não é permitido o candidato apresentar mais de um diploma de curso de 
graduação na solicitação de vaga para obtenção de novo título.  

� A secretaria da Unidade Universitária instruirá o processo conforme Resolução nº 
027/2003- CONSEPE e Edital da PROEG.  

Processo classificatório do PSVNID 



O pleito do candidato será submetido à análise da comissão julgadora do curso 
pretendido, que procederá a seleção e classificação: 

� A classificação dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da carga horária 
do conjunto de disciplinas aproveitadas para o curso pretendido;  

� Todo processo deverá ocorrer conforme datas previstas no Calendário 
Universitário, normas específicas e editais da PROEG.  

1.3. Transferência escolar ex-offício 
Amparo Legal: Lei nº 9.536, de 11/12/1997, que regulamenta o parágrafo único do art. 
49, da Lei 9.394, de 20/12//1996 e Resolução nº 040/2004-CONSEPE. Assegura ao 
aluno egresso de outra Instituição de Ensino Superior congênere (estabelecimento de 
ensino vinculado ao poder público, de caráter federal ou estadual), o direito de 
ingressar na UERN por transferência escolar ex-offício a qualquer época do ano e 
independente de existência de vaga no curso pleiteado ou curso afim, desde que o 
mesmo atenda aos seguintes requisitos: 

� Ser servidor público federal ou estadual, civil ou militar, integrante da 
administração direta ou indireta, criada e mantida pelo poder público (federal ou 
estadual) ou seu dependente estudante (filhos ou outros entes legalmente 
reconhecidos como tal com idade máxima de 24 anos), se requerida em razão de 
comprovada remoção ou transferência ex-offício (gerada por necessidade do 
serviço) que acarrete mudança de domicílio para o município localizado na área 
da UERN (localidade situada a uma distância de, no máximo, 140 km da sede do 
Campus/núcleo onde é oferecido o curso para o qual a transferência é solicitada).  

� Ser servidor da UERN ou seu dependente legal, regularmente matriculado em 
curso de graduação de IES reconhecida ou autorizada, quando do provimento 
inicial, remoção funcional, ou do seu retorno após afastamento para realizar 
pesquisa ou estudos de pós-graduação em instituição nacional ou estrangeira.  

� Ser aluno regular da UERN que pretenda a transferência escolar ex-offício de 
campus, núcleo ou turno;  

� O pedido da transferência escolar ex-offício deverá ocorrer no período 
compreendido entre o semestre letivo em que ocorre a transferência ou remoção 
até o semestre subseqüente, observada a data de publicação do ato 
administrativo. Deverá ser solicitada para prosseguimento de estudos no curso no 
qual o candidato encontra-se regularmente matriculado na IES de origem e, na 
inexistência deste, para curso afim (afinidade definida entre o grupo de cursos 
integrantes das áreas específicas dispostas em normas da UERN, que será obtida 
pela maior equivalência de conteúdo entre as disciplinas/atividades curriculares 
do curso de origem e curso afim);  

� O curso de origem deverá ser reconhecido pelo órgão competente ou ter seu 
funcionamento legalmente autorizado.  

Instrução do Processo: 

� Requerimento padrão preenchido pelo interessado e dirigido à Presidência da 
Câmara de Ensino de Graduação do CONSEPE, instruído obrigatoriamente, com 
os seguintes documentos (documentos cópia deverão ser devidamente 
autenticados);  

� Cópia da publicação, no diário oficial ou em boletim próprio, do ato administrativo 
que determinou a remoção ou transferência, por necessidade do serviço (não 
será aceita declaração como documento comprobatório de transferência ou 



remoção de ofício);  
� Comprovante do exercício do cargo, atividade ou patente, mediante declaração da 

autoridade competente a quem o (a) servidor (a) é subordinado quando da 
publicação do ato de transferência ou remoção ex-offício, constando data de 
saída do local de origem e data de apresentação na região sede da UERN;  

� Fotocópia autenticada da identidade e CPF;  
� Comprovante de residência na localidade onde está situada a instituição de 

origem ou em sua proximidade;  
� Fotocópia autenticada dos documentos comprobatórios da dependência, quando 

for ocaso;  
� Documento comprobatório do vínculo com a instituição de ensino superior de 

origem: original, atualizado e devidamente autorizado pelo órgão competente;  
� Histórico escolar do interessado: original, atualizado e devidamente atualizado;  
� Fotocópia autenticada do documento comprobatório do reconhecimento ou da 

autorização legal de funcionamento do curso de origem;  
� Documento comprobatório do ingresso no ensino superior mediante processo 

seletivo reconhecido como válido pela legislação vigente, acompanhado do 
comprovante de conclusão do ensino médio.  

Destaque 
O requerimento, instruído com a documentação exigida, deverá ser apresentado junto à 
secretaria da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação-PROEG, para cursos no Campus 
Central e, no caso de cursos dos demais Campi Avançados e Núcleos Avançados de 
Educação Superior, nas respectivas secretarias. 

2. Aluno Especial:  
Estudante inscrito em disciplina (s) isolada (s). Não terá direito à emissão de diploma 
por esta Instituição.  

Amparo Legal: Resolução nº 025/2001-CONSEPE. 
Condições: 

a. Matrícula em disciplinas isoladas: Aberta a portadores de diploma de curso de 
graduação, dependendo da existência de vaga na disciplina pleiteada e do 
parecer da direção da respectiva Unidade Universitária. É permitida a inscrição 
em até duas disciplinas por semestre, não podendo ultrapassar quatro semestres 
letivos consecutivos ou alternados, e oito disciplinas.  

b. Convênio de Cooperação Técnica, Científica e Educacional: Matrícula de 
estudantes de outras IES que mantenham convênio com a UERN, a fim de 
cumprir plano de estudo, devidamente aprovado pela Unidade Universitária a que 
pertença o curso e de acordo com o Convênio Celebrado e Termos Aditivos, 
sendo o processo instruído no DARE. É concedido mediante comprovação de: 
necessidade para tratamento de saúde, nomeação, transferência de emprego ou 
vivenciar experiência de estágio e/ou convênio técnico científico.  

c. Aluno regular de curso de graduação vinculado à outra IES, fora da área da 
UERN: Para garantir temporariamente a continuidade dos estudos, é permitida a 
inscrição em até duas disciplinas por semestre, não podendo ultrapassar quatro 
semestres letivos consecutivos ou alternados, e oito disciplinas. É concedido 
mediante comprovação de: necessidade para tratamento de saúde, nomeação, 
transferência de emprego ou vivenciar experiência de estágio e/ou convênio 
técnico científico.  



II - ATO DE MATRÍCULA 

Amparo legal: 
Regimento Geral, resoluções específicas dos cursos e edital específico da PROEG. 

Matrícula nos cursos de graduação 
Vincula o aluno à Universidade e a determinado curso, sendo renovável a cada 
semestre letivo, através da inscrição em disciplinas/atividades curriculares. Ao ser 
vinculado por ato de matrícula em curso de graduação da UERN, o aluno deverá 
receber da orientação de curso, o Plano de Estudo para integralização do currículo 
pleno do curso o qual está matriculado. É vedada a matrícula, nos seguintes casos: 

� Simultânea em 02 (dois) ou mais cursos de graduação da UERN;  
� Descumprimento dos prazos estabelecidos no Calendário Universitário;  
� Ao aluno desligado, conforme legislação em vigor.  

Matrícula Curricular 
Ato de inscrição em disciplinas/atividades curriculares, condicionado ao preenchimento 
em formulário próprio (requerimento de matrícula/inscrição em disciplina), de modo 
completo e correto contendo os dados: código, nome completo, crédito e carga horária 
da disciplina, curso onde está sendo ofertado e horário. É realizada na secretaria da 
Faculdade, Campus ou Núcleo, no prazo previsto no Calendário Universitário, e horário 
definido em editais específicos da COMPERVE e da PROEG, mediante apresentação 
de documentação exigida. 

Processo de Matrícula 
Documentos: 

a. Ao aluno regular, requer: 
� Plano de Estudo devidamente atualizado;  
� Requerimento de matrícula/inscrição em disciplina devidamente preenchido;  
� Nada consta do Sistema de Bibliotecas, para alunos em débito;  

b. Ao aluno classificado e reclassificado em PVNID - (Transferência Interna, 
Externa e Retorno): 

� Documento (Processo) de aprovação no PSVNI.  
� Plano de disciplinas aproveitado;  
� Requerimento de matrícula/inscrição em disciplina devidamente preenchido;  

c. Ao aluno especial - disciplina isolada: 
� Processo de solicitação de vaga em disciplina isolada, homologado pela 

direção da Unidade.  
� Requerimento de Matrícula/inscrição em disciplina devidamente preenchido;  

d. Ao aluno especial - participante de convênio - aluno regular de outra IES: 
� Processo de consolidação do convênio, homologado pela direção da 

Unidade;  
� Requerimento de Matrícula/inscrição em disciplina devidamente preenchido;  

Plano de Estudo Fluxo Curricular 
Estudo prévio para indicação das disciplinas/atividades do currículo pleno a serem 



cursadas pelo aluno sob a instrução do professor Orientador de Curso, devendo 
considerar: 

� Fluxo curricular: disciplinas obrigatórias, optativas, outras atividades (seqüência 
recomendada e pré-requisitos), tempo médio e máximo para integralização do 
curso, a fim de se estabelecer o limite mínimo de créditos a serem cursados por 
semestre;  

� Quadro de oferta de disciplinas e respectivo horário de aula;  
� Disponibilidade de vaga na disciplina;  
� Não coincidência de horário.  

Procedimentos  
Compete ao Aluno: 

� Dirigir-se à secretaria da Unidade Universitária, na data e horário aprazados;  
� Fazer sua pré-matrícula conforme Plano de Estudo sob a observação do 

Orientador do Curso;  
� Anexar a documentação exigida.  

Restrições da Matrícula 
A não efetivação da matrícula/inscrição em disciplinas/atividades curriculares poderá 
acarretar perda da vaga. 

A validade da matrícula se efetiva pelo cumprimento ao regulamento institucional, o 
descumprimento implica em cancelamento automático da matrícula. 

III - ALTERAÇÃO DE MATRÍCULA  
Ajuste e/ou alteração de matrícula/inscrição em disciplinas (atividades 
curriculares): Ato de exclusão ou inclusão de atividades/disciplinas em que o aluno 
tenha efetuado inscrição no período de matrícula, objetivando ajustes necessários ao 
seu fluxo de estudo. Será efetuado em período fixado no Calendário Universitário, 
mediante solicitação do aluno, visado pelo professor orientador, junto à direção da 
Unidade Universitária, que será efetivado observando-se os seguintes critérios: 

a. Para Exclusão de disciplina, quando: 
� Não constar no quadro de oferta;  
� Estiver devendo pré-requisito;  
� Houver coincidência de horário com outra;  
� Tiver sido aproveitada ou cursada.  

b. Para Inclusão de disciplina, quando: 
� Quando observada a não efetivação da inscrição no ato de matrícula, 

conforme previsto no fluxo curricular;  
� O aluno desejar antecipar, dependendo da existência de vaga e que não 

prejudique o desenvolvimento do fluxo curricular;  
� For ofertada em caráter especial, com a devida autorização da Câmara de 

Ensino de Graduação do CONSEPE.  

IV - TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 



Amparo Legal: 
Resolução nº 048/2004-CONSEPE. 

Trancamento total: 
suspensão de todas as disciplinas ou atividades curriculares, quando: - ao requerer sua 
matrícula, não desejar inscrever-se em disciplinas/atividades curriculares; - depois de 
matriculado e inscrito em disciplinas/atividades curriculares, não desejar cursá-las.Será 
voluntário (requerido pelo aluno) no ato da matrícula/inscrição em disciplina, ou depois 
de inscrito não deseje mais cursá-las. 

� Não será permitido o trancamento total de matrícula para aluno que não tenha 
integralizado, no mínimo 180 (cento e oitenta) horas de atividades curriculares, 
(exceto aluno enquadrado nos casos previstos na Lei do Serviço Militar - Portaria 
nº 199, de 11/04/1977);  

� O trancamento total de matrícula será permitido por até 04(quatro) períodos 
letivos, consecutivos ou não, e não será computado no prazo de integralização 
curricular do curso;  

� Será permitida, a suspensão do trancamento total de matrícula e garantida a 
inscrição em atividades curriculares, desde que haja disponibilidade de vaga e 
que não tenha ultrapassado 25%(vinte e cinco por cento) da carga horária total 
ministrada na respectiva disciplina(s)/atividade(s) curricular (es).  

Trancamento parcial: 
suspensão parcial de disciplina(s)/atividade(s) curricular (es) em que o aluno esteja 
inscrito no respectivo semestre letivo. Será voluntário (requerido pelo aluno) no ato da 
matrícula/inscrição em disciplina, ou depois de inscrito não deseje mais cursá-las. 

Para a concessão será considerado o limite máximo de 25%(vinte e cinco por cento) da 
carga horária total ministrada na respectiva disciplina(s)/atividade(s) curricular (es). 

Procedimento 
Será requerido pelo aluno, na secretaria da Unidade Universitária a que o curso é 
vinculado, mediante documento comprobatório da necessidade de suspensão dos 
estudos inscritos, com acompanhamento do orientador de curso e em observância ao 
prazo previsto pelo Calendário Universitário (trancamento total), e ou em observância a 
carga horária ministrada da disciplina objeto do pedido (trancamento parcial). Após 
homologação pelo diretor da Unidade e comunicado ao requerente, será enviado ao 
Departamento de Admissão e Registro Escolar - DARE para efetivação dos registros 
acadêmicos; 

Trancamento Automático: 
por um semestre letivo e por ato da instituição, será concedido ao aluno que não 
renovar matrícula o trancamento de matrícula automático, requisitos: ter integralizado 
no mínimo 180 (cento e oitenta) horas de atividades curriculares; não ter efetivado 04 
(quatro) trancamento de matrícula total. 

V - MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE ALUNO REGULAR 

Amparo Legal: 
Resoluções nº 043/2004 e nº 054/2005-CONSEPE. 



Movimentação Interna: 
concedida ao aluno regularmente matriculado em curso de graduação da UERN, que 
tenha cursado no mínimo 240 horas de atividades curriculares, o direito à 
movimentação interna semestral para cursar disciplina(s)/atividade(s) curricular (es) em 
Campus ou Núcleo adverso ao de origem (não implicará na ocupação vaga no curso), e 
nas seguintes situações: 

� Para cursar as disciplinas/atividades curriculares do semestre letivo, mediante 
comprovação através de contrato de trabalho, nomeação para serviço, remoção 
ou transferência de emprego do interessado ou de quem o mesmo é dependente, 
em data posterior à aprovação do requerente no processo seletivo para ingresso 
na Instituição.  

� Para cursar uma ou mais da(s) disciplina(s)/atividade(s) curricular (es) do 
semestre letivo ou disciplina eletiva, visando: Complementação de atividades do 
respectivo período do fluxo curricular para aluno nivelado e Nivelamento do fluxo 
curricular para aluno desnivelado.  

Procedimentos 
O pedido é instaurado na Secretaria da Faculdade/campus/núcleo do curso pretendido, 
mediante requerimento do interessado à direção da Unidade, obedecendo-se ao prazo 
de efetivação de matrícula definido no Calendário Universitário e Edital específico da 
PROEG. 

VI - PRÁTICA DESPORTIVA 

Amparo legal: 
Resolução nº 53/98-CONSEPE. 

Parte integrante das atividades dos cursos de graduação da UERN, voltada para o 
desenvolvimento do homem nos seus aspectos biopsicosocial e cultural, com vista ao 
exercício da cidadania e da prática de lazer é: 

Atividade Obrigatória, para aluno regularmente matriculado em curso de graduação, 
nos dois primeiros períodos do fluxo curricular. 

Atividade Facultativa, para aluno regularmente matriculado em curso de graduação a 
partir do terceiro período do fluxo curricular, e para aluno regularmente matriculado no 
curso de Educação Física. 

A Prática Desportiva compreende as disciplinas, PRÁTICA DESPORTIVA I e II, ambas 
com 02 (dois) créditos, correspondentes há trinta horas semestrais cada uma, sendo 
desenvolvidas através das seguintes modalidades: Atletismo; Basquetebol; Dança; 
Futebol de Campo; Futebol de Salão; Ginástica Rítmica; Handebol; Hidroginástica; 
Judô; Karatê; Natação; Voleibol; Voleibol de Areia e Capoeira. 

A “Dispensa” da Prática Desportiva - será concedida nos seguintes casos: 

� Aluno que exercer jornada diária de trabalho igual ou superior a seis horas, 
comprovado por: 

� Cópia das folhas de identificação e do contrato de trabalho da CTPS, 
devidamente 
assinado pela empresa contratante;  

� Cópia de ato de nomeação ou da carteira funcional no caso de servidor 



público;  
� Cópia do contrato social da empresa, no caso de aluno sócio-

proprietário/trabalhador autônomo.  
� Aluno maior de 30 (trinta) anos de idade, comprovado por cópia documento 

pessoal;  
� Aluno prestando serviço militar, comprovado por cópia de declaração do serviço 

militar;  
� Aluno amparado pelo Decreto nº 1.044, de 21/11/1969, comprovado por laudo 

médico;  
� Aluno de curso de pós-graduação amparado, comprovado por cópia da guia de 

matrícula;  
� A aluna que tenha prole, comprovado por cópia de registro de nascimento do filho.  

Destaque 

� O aluno de curso de graduação que não conseguir aprovação nas disciplinas de 
“Prática Desportiva I e II” nos dois primeiros períodos, deverá cursá-las até a 
conclusão do curso.  

� O aluno residente fora da sede do Campus/núcleo no qual esteja matriculado, 
poderá ser dispensado das sessões de “Prática Desportiva” de seu curso, 
devendo participar das sessões da mesma atividade em Instituições oficialmente 
reconhecidas, caso existam no local onde reside, sendo, no entanto, obrigado a 
cumprir atividades e avaliações de natureza teórica programada pelo 
Departamento de Educação Física da Faculdade de Educação Física.  

VII - DISPENSA DE FREQUÊNCIA ÀS ATIVIDADES CURRICULARES  

1. TRATAMENTO EXCEPCIONAL 

Amparo Legal 
Decreto Lei nº. 1.044/ 69 - portadores de algum tipo de afecção, infecção, doença 
contagiosa, traumatismo ou outras condições incompatíveis com a freqüência nos 
trabalhos escolares podem requerer tratamento excepcional, pelo regime de exercícios 
domiciliares. 

Lei 6.202/ 75 - licença para a aluna gestante a partir do 8º mês. 

Tratamento Excepcional 
Dispensa de freqüência nas aulas, no período do benefício legal concedido e, na 
medida das possibilidades do estabelecimento, atribuição de exercícios domiciliares 
(trabalhos com estudos) com acompanhamento da instituição como compensação da 
ausência das aulas. 

Condições de Concessão para o Beneficiário do Decreto Lei 1.044  

� O tratamento excepcional deve ser solicitado em requerimento específico após a 
ocorrência de incapacidade física relativa;  

� A situação de incapacidade física, prescrita em lei, deve ser reconhecida por 
médico oficial, o qual fornecerá o laudo médio competente, determinando se o 
aluno tem ou não direito ao regime de exceção e estipulando o prazo compatível 
para o caso;  

� A situação de incapacidade física deve caracterizar-se como ocorrência 



esporádica ou isolada;  
� O requerente deve estar com as aptidões intelectuais e emocionais compatíveis 

com o desempenho dos exercícios domiciliares propostos pelo regime de 
tratamento excepcional;  

� A concessão do tratamento excepcional depende da autorização explícita da 
direção da Unidade;  

� Tendo em vista as exigências pedagógicas do processo de ensino-aprendizagem, 
a duração do tratamento excepcional não deve ultrapassar o máximo admissível, 
em cada caso, para a continuidade do processo pedagógico de aprendizagem, 
atendendo a que tais características se verifiquem, entre outros, em casos de 
síndromes hemorrágicas (tais como a hemofilia, asma, pericardites, afeções 
osteoarticulares submetidas a correções ortopédicas, nefropatias agudas ou 
subagudas, afeções reumáticas etc.).  

2. TRAMENTO EXEPCIONAL/EXERCÍCIO DOMICILIAR PARA ESTUDANTE 
GESTANTE 

� Estudante em estado de gestação, a partir do oitavo mês e durante 03 (três) 
meses, tem o direito ao regime de exercícios domiciliares, instituídos pelo 
Decreto-lei nº 1.044, de 21/ 10/ 69;  

� O início e o fim do período em que é permitido o afastamento serão determinados 
por atestado médico a ser encaminhado à direção da faculdade;  

� Em casos excepcionais, devidamente comprovados mediante atestado médico, 
pode ser aumentado o período de repouso antes e depois do parto;  

� Em qualquer caso, é assegurado à estudante o direito à prestação das provas 
finais;  

Procedimento 
O aluno contemplado com o tratamento excepcional formalizará a sua solicitação à 
direção da Faculdade/campus/núcleo, através do preenchimento de requerimento 
(formulário próprio) acompanhado de laudo médico, na secretaria da Unidade 
Universitária que instruirá o PROCESSO, e, após despacho (em caso de deferimento 
do pleito) pelo diretor (a), procederá ao registro no Diário de Classe, conforme Instrução 
Normativa nº 01/97-PROEG. 

Destaque 

� Nos casos de estágios, aulas práticas, utilização de salas ou de materiais 
especiais e em situações assemelhadas, não será concedido o tratamento 
excepcional, por não ser compatível com as possibilidades do estabelecimento;  

� Não será concedido o tratamento excepcional quando o requerente tendo 
passado por período de incapacidade física relativa, solicitar a concessão do 
referido tratamento somente após a normalização de seu estado de saúde;  

VIII – ABONO DE FALTA ÀS ATIVIDADES CURRICULARES 

Amparo Legal: 
Decreto Lei 715/69, de 17 de agosto de 1969 (Militar em reserva). 

Estudante enquadrado nos casos previstos na Lei do Serviço Militar - Decreto Lei 
715/69, de 17 de agosto de 1969 (Militar em reserva). 

“§ 4º - Todo convocado matriculado em órgão de Formação de Reserva que seja 



obrigado a faltar a suas atividades civis, por força de exercícios ou manobras, ou 
reservistas que seja chamado, para fins de exercício de apresentação das reservas, ou 
cerimônia cívica, do Dia do Reservista, terá suas faltas abonadas para todos os 
direitos”. 

Procedimento 
O aluno formalizará a solicitação de abono de falta, mediante preenchimento de 
requerimento-padrão, acompanhada da documentação comprobatória, ao Diretor da 
Unidade Universitária, que ouvirá o professor orientador de curso e o professor da 
disciplina e decidirá sobre o assunto. 

IX - JUSTIFICATIVA DE FALTA 

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO CIENTÍFICO OU COMPETIÇÃO 
DESPORTIVA OU ARTÍSTICA 
Estudante, participante em congresso científico ou competição desportiva ou artística, 
na forma do Artigo nº 178 do Decreto nº 80.228, de 25/08/1977, que regulamenta a Lei 
nº 6.251, de 08/10/1975, e da Portaria Ministerial nº 283-BSB, de 10/04/1972, que 
regulamenta o Artigo 2º do Decreto nº 69.053, de 11/08/1971; artigo 178 do Decreto nº 
80.228/77. A participação de estudantes de todos os níveis de ensino, integrantes de 
representação desportiva nacional, em competições desportivas oficiais, será 
considerada atividades curriculares, regulares para efeito de apuração de freqüência, 
até o limite máximo de 25% das aulas ministradas em cada disciplina, área de estudos 
ou atividades, “Artigo 2º da Portaria Ministerial nº 283/BSB/72. A participação de 
estudantes em conclaves internacionais não prejudica o direito de freqüentarem, em 
regime especial, as provas e as aulas das disciplinas a que faltarem durante o 
cumprimento da missão”. O congresso ou competição terá de ser previamente 
credenciado pelo ministério em Portaria Especial, para efeito de admitir-se a 
justificativa da falta.  

Procedimento 
O aluno formalizará o pedido para a participação em Congresso Científico ou 
competição desportiva ou artística, mediante preenchimento de requerimento-padrão, 
acompanhada da documentação comprobatória, a direção da Unidade Universitária, 
que ouvirá o professor orientador de curso e o professor da disciplina e decidirá sobre o 
assunto. 

DESTAQUE - ESTUDANTE ADVENTISTA 
Não existe amparo legal para a dispensa, justificativa, abono de freqüência às 
atividades curriculares, nem o tratamento excepcional para aluno freqüentador de Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, que não comparece as atividades escolares, após as 18 
horas da 6ª feira, invocando motivos de crença e obediência religiosas. 

X - APROVEITAMENTO DE ESTUDOS  
É o reconhecimento de estudos realizados em cursos superiores da UERN ou de outras 
IES, regularmente autorizado ou reconhecido, ou declarado equivalente em termo de 
nível, sob validação de crédito/carga horária e conteúdos programáticos, permitindo 
dispensa de atividade/disciplina equivalente, constante no currículo pleno do curso. 

Aproveitamento de disciplinas cursadas na UERN 



� As atividades/disciplinas que constem no Demonstrativo de Equivalência de 
disciplinas/atividades afins dos Departamentos Acadêmicos serão requeridas pelo 
aluno na secretaria da Unidade Universitária, a qual instruirá processo com 
acompanhamento da orientação de curso que providenciará o plano de 
aproveitamento de estudo (formulário padrão), sendo encaminhado ao DARE para 
os respectivos registros no histórico escolar do aluno.  

� As atividades/disciplinas que não constem no Demonstrativo de equivalência de 
disciplinas/ atividades afins dos Departamentos Acadêmicos serão requeridas 
pelo aluno na secretaria da Unidade Universitária a qual instruirá processo com 
acompanhamento da orientação de curso, sendo encaminhada aos respectivos 
Departamentos Acadêmicos para apreciação e julgamento. Após homologação, 
sendo deferido será encaminhado ao DARE para registro no histórico escolar do 
aluno.  

Aproveitamento de disciplinas cursadas em outra IES 
Será requerido pelo aluno na secretaria da Unidade Universitária, que instruirá o 
processo, com o acompanhamento do orientador de curso, observando-se a validade 
de documentos, devidamente assinados pelo órgão competente da instituição de 
origem: histórico escolar atualizado com programas das disciplinas cursadas e 
comprovantes de autorização ou reconhecimento do curso. 

XI - AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

Amparo Legal: 
Resolução nº 11/93-CONSUNI. 

A avaliação do rendimento escolar é feita por atividade curricular/disciplina, na 
perspectiva de todo o curso, abrangendo aspectos de assiduidade e aproveitamento, 
ambos eliminatórios por si mesmos. 

O aproveitamento é mensurado ao longo do período letivo através de avaliações cujos 
resultados serão expressos em notas de “0” (zero) a “10” (dez). Será considerado 
aprovado por média, em cada disciplina, o aluno, cuja média ponderada das avaliações, 
seja igual ou superior a 7,0 (sete) e para o aluno que prestar exame final, será 
considerado aprovado quando obtiver a média mínima de 6,0 (seis), resultante da 
média parcial e do exame final.  

A assiduidade é mensurada através da freqüência igual ou superior a 75% (setenta e 
cinco por cento) da carga horária prevista em cada disciplina/atividades curricular 
obrigatórias, obtidas pelo aluno. 

Ao aluno é permitido 

� Requerer outra verificação da aprendizagem (avaliação) em caso de impedimento 
de participar de qualquer uma, desde que formalize, junto ao Diretor da Unidade 
Universitária, mediante preenchimento de requerimento, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contado a partir do dia da realização da verificação de que não tenha 
participado.  

� Ter garantido a vista de prova ou trabalho realizado depois de corrigidos pelo 
professor.  

� Ter garantido a divulgação dos resultados de cada avaliação no prazo máximo de 
08(oito) dias úteis, contado este prazo da aplicação da última avaliação.  

� Requerer revisão dos resultados de qualquer verificação da aprendizagem, na 



secretaria  
� da unidade, mediante preenchimento de requerimento ao Chefe de Departamento 

a que esteja vinculada a disciplina, no prazo máximo de 03 dias úteis, contado da 
data de publicação de cada resultado. A revisão de atividade avaliativa será 
procedida por uma banda examinadora, nomeada pelo chefe do departamento ao 
qual a disciplina é vinculada, sendo facultativa as presenças do professor e do 
aluno.  

XII - GUARDA DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS 

Amparo legal: 
Resolução nº 024/2001-CONSEPE 

� As atividades avaliativas serão entregues ao aluno, após registro dos seus 
resultados, em ata de resultado parcial, assinada pelo aluno, professor e 
secretário.  

� O exame final será arquivado até a expedição do diploma.  

XIII - DESLIGAMENTO COM PERDA DE VAGA NO CURSO 

Amparo Legal: 
Resolução nº 047/2004 -CONSEPE. 

O desligamento com exclusão do cadastro discente de curso de graduação da UERN 
compreende as seguintes formas: 

a. Desligamento compulsório, exclusão automática do cadastro de curso de 
graduação, nas situações: 

� Por abandono de curso, aplicado ao aluno que deixar de efetuar 
matrícula/inscrição em atividades curriculares no prazo estabelecido no 
Calendário Universitário, caso o mesmo tenha sido contemplado com o 
trancamento de matrícula automática.  

� Por indisciplina, aplicado ao aluno que tenha praticado atos desonestos 
incompatíveis com a dignidade da comunidade acadêmica, regulamentados 
no Regimento Geral, após processo disciplinar em que lhe sejam garantidos 
a ampla defesa e o contraditório.  

� Por Jubilamento, aplicado ao aluno que ultrapassar o tempo máximo de 
integralização curricular do seu curso, fixado pelo órgão competente, 
conforme Projeto Político Pedagógico do Curso. Encontra-se suspenso até 
a finalização do processo de informatização do Registro Acadêmico, 
com a implantação do Sistema de Administração Escolar-SAE.  

b. Desligamento Voluntário: exclusão de cadastro de curso de graduação, 
concedido ao aluno que por iniciativa própria tenha solicitado seu desligamento no 
curso ou na Instituição.  

Procedimento do Recurso de Aluno Possível Desligado 
Será requerido à Câmara de Ensino de Graduação do CONSEPE, na secretaria da Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação, e ou na secretaria dos Campi Avançados/núcleos, 
observando o prazo estabelecido no edital específico de publicação de alunos possíveis 
desligados. 



XIV - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA – PIM  

Amparo Legal: 
Resoluções nº 016/2000 e nº 031/2000-CONSEPE. 

A Monitoria é uma atividade acadêmica destinada à melhoria da qualidade do ensino 
de graduação integrada a pesquisa e a extensão, proporcionando condições 
facilitadoras ao desenvolvimento de aptidões, habilidades e potencialidades 
necessárias à formação acadêmica e profissional do aluno que demonstre interesse 
pela carreira docente. 

Programa de Monitoria é desenvolvido através de Projetos de uma ou mais disciplinas 
dos cursos de graduação, elaborados e executados pelos Departamentos Acadêmicos, 
em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso. 

O programa abrange duas modalidades: a Monitoria remunerada e a Monitoria não 
remunerada. 

Participará do Programa de Monitoria o aluno que preencher os requisitos: 

� Ser aluno regular de curso de graduação da UERN;  
� Ter cursado o mínimo de 02(dois) períodos letivos;  
� Não ter reprovação;  
� Ter sido aprovado com no mínimo nota 7,0(sete) na disciplina objeto de monitoria, 

conforme legislação de Rendimento Acadêmico em vigor.  
� Objeto de seleção da Monitoria deve estar relacionado ao curso que o aluno está 

matriculado na UERN. 

Concluído o período letivo, o SEPEG/PROEG expedirá certificado, comprovando a 
atuação do aluno monitor (modalidade remunerada e não remunerada). 

XV - RECURSO e/ou RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DE 
COLEGIADO DELIBERATIVO 

Recurso 
Meio pelo qual o vencido pode obter a anulação ou reforma, total ou parcial, de uma 
decisão.  

Das decisões de colegiado deliberativo caberá recursos para o colegiado 
imediatamente superior por alegação de nulidade ou por estrita argüição de ilegalidade, 
obedecendo à ordem hierárquica a seguir: Departamento Acadêmico (Conselho 
Acadêmico Administrativo - CONSAD e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
CONSEPE e Conselho Universitário - CONSUNI 

Reconsideração 
Ato de retirar decisão anterior, proferindo nova decisão ou desfazendo um ato, 
voluntariamente ou por provimento de agravo. 

Procedimento 
O processo será instaurado na secretaria da Unidade Universitária, que será 
encaminhado às instâncias competentes, com observância dos prazos estabelecidos 



pelo regulamento institucional.  

XVI - SETOR DE ORIENTAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO  
Setor da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação responsável pelo assessoramento e 
acompanhamento das atividades da orientação de curso de graduação da UERN. 

Orientação de Curso de Graduação 
Órgão executivo das deliberações do Conselho Acadêmico-Administrativo das 
Faculdades ou Campi Avançados, referente a política educacional do respectivo curso, 
tendo em vista o desenvolvimento Didático-Pedagógico do processo da formação 
profissional. 

É exercida por docente lotado no departamento de vinculação das disciplinas afins do 
curso. Para cada curso é designado um orientador/coordenador pedagógico, cuja 
competência será: orientar e acompanhar o aluno em sua formação acadêmico 
profissional. 

Caberá ao aluno procurar o professor orientador de seu curso para as devidas 
orientações.  


