
RESOLUÇÃO CONSUP N° xxx, DE xx DE xxxxx DE 2017.

Institui  e  regulamenta  o  Sistema
Acadêmico  como  ferramenta  de
gerenciamento  dos  dados  acadêmicos
dos campi do Instituto Federal do Norte
de Minas Gerais – IFNMG.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE
DE MINAS  GERAIS,  Professor  José  Ricardo  Martins  da  Silva,  no  uso  das  suas  atribuições
conferidas pelo Decreto Presidencial de 19 de outubro de 2016, publicado no Diário Oficial de 20
de outubro de 2016, e considerando:

- a necessidade institucional de registro informatizado dos processos administrativos, que viabilize
atualização  constante,  com  confiabilidade  e  eficiência,  garantindo  o  gerenciamento  dos  dados
acadêmicos;

- a consolidação da Coordenação de Registros da Reitoria, da Coordenação/Coordenadoria/Núcleo
de Registros Acadêmicos no âmbito do IFNMG;

- a necessidade de uniformização das ações referentes às expedições de documentos acadêmicos no
IFNMG.

RESOLVE:

Art. 1º O Sistema Acadêmico constitui-se na ferramenta institucional para gerenciamento dos dados
acadêmicos do IFNMG e para expedição,  pelos setores competentes,  dos seguintes documentos
relativos à vida acadêmica dos discentes:

a) diários de classe;

b) diplomas;

c) certificados;

d) históricos escolares parciais e finais;

e) declarações;

f) boletins;

g) relatórios diversos.

§ 1º Os documentos citados no caput deste artigo, somente terão validade quando expedidos via
Sistema Acadêmico e assinados pela Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Registros Acadêmicos
e  pelas  autoridades  competentes  quando  for  o  caso.  Esses  documentos  poderão  ser  assinados
digitalmente, exceto o histórico final, diploma e certificados.

§ 2º A matrícula será efetivada na Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Registros Acadêmicos;

§ 3º  Ao final de cada período letivo,  os dados contidos no Sistema Acadêmico,  nas pastas dos



discentes e no Relatório final, deverão se respaldarem mutuamente.

Das Atribuições

Art. 2º Cabe à Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI):

a - desenvolvimento e manutenção do sistema;

b - suporte técnico ao usuário;

c – Inserir  no sistema novo curso da instituição;

Art. 3o Cabe aos Diretores de Ensino, Coordenadores de Ensino ou cargo equivalente: 

a – definição dos prazos para cada etapa de alimentação do sistema;

b – cadastro do coordenador de curso;

c - acompanhamento do registro no sistema.

Parágrafo  Único:  O  Diretor  do  Departamento  de  Ensino  ou  cargo  equivalente,  enviará  à
Coordenação/Coordenadoria/Núcleo  de  Registros  Acadêmicos informações  pertinentes  às
disciplinas  a  serem  oferecidas  e  horários  correspondentes,  além  do  número  de  turmas,  aulas
semanais e vagas existentes nas disciplinas para cada curso, conforme prazos estabelecidos nesse
Regulamento ou/e no Regulamento de Cursos de Graduação do IFNMG.

Art. 4o Cabe à Coordenação de Curso:

a – cadastro  de Tratamento Excepcional; 

b – cadastro de Falta Justificada, Atividades Letivas Interdisciplinares (AI) e Abono de faltas;

c - cadastro do horário de aulas; 

d- Oferta  das disciplinas ;

e – vinculação dos professores nas disciplinas;

f- acompanhamento de registros pelos professores;

g -  registro das Atividades Complementares

h- registro dos atos autorizativos de funcionamento do curso;

i -analisar e acompanhar o Plano de Ensino e dar feedback pelo próprio sistema, com prazos para
adequações.

Parágrafo Único: O lançamento dos horários de aulas,  a oferta de disciplinas e a vinculação de
professores às disciplinas será em até 20 dias antes do período de renovação de matrícula.

Art. 5o Cabe à Coordenação de Registros Acadêmicos:

a - cadastro e atualização de dados dos estudantes ;



b - situação de alunos (trancamento, ingresso, desistência, reingresso, conclusão de curso, migração
de currículo, mobilidade acadêmica, transferência) e outras inerentes ao sistema 

c - efetivação de matrícula

d- cadastro do curso no campus;

e- cadastro do aproveitamento de disciplina;

f- cadastro do aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores;

g - cadastro e atualização das matrizes curriculares;

h-  ajuste de matrícula;

i- abertura de período letivo

j– abertura do período de renovação de matrículas; 

k- fechamento de período letivo.

l- geração de relatórios; 

m- conferência de Histórico Final, Diploma e Certificados;

n - informar pendências no Sistema Acadêmico aos responsáveis.

§ 1o  A  Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Registros Acadêmicos efetuará abertura de períodos
letivos em até 30 dias antes do período de renovação de matrícula;

§  2o  A  Coordenação/Coordenadoria/Núcleo  de  Registros  Acadêmicos lançará  o  período  de
matrícula em até 30 dias antes do  início do semestre letivo subsequente;

§ 3o  A renovação de matrícula pelos estudantes ocorrerá em 10 dias corridos antes do início do
próximo período letivo previsto pelo calendário acadêmico;

§ 4o A emissão de parecer favorável pelo Coordenador de Curso, no que diz respeito às disciplinas
requeridas pelos acadêmicos, será em até 4 (quatro) dias corridos, após o término do período de
renovação de matrícula previsto pelo calendário acadêmico, conforme o artigo 92  do Regulamento
dos Cursos de Graduação do IFNMG;

§  5o   O  deferimento  da  Renovação  de  matrícula,  pela  Coordenação/Coordenadoria/Núcleo  de
Registros Acadêmicos , será em até 15 dias corridos após o período de ajuste de matrícula previsto
no calendário acadêmico.

Art. 6º Cabe ao Núcleo Pedagógico:

a – analisar e acompanhar o Plano de Ensino e dar feedback pelo próprio sistema, com prazos para
adequações;

b – orientar  e acompanhar  o preenchimento dos Diários de Classe e dar  feedback  pelo próprio
sistema, com prazos para adequações;

c- acompanhar a situação acadêmica dos discentes.

Art. 7º Cabe ao docente:

a- preenchimento e assinatura digital do Plano de Ensino e as adequações quando for o caso;

b- registro diário da frequência e dos conteúdos ministrados por aula; 

c- cadastro de avaliações e registro de notas; 



d - assinatura digital do Diário de Classe no final do período letivo;

e - impressão e assinatura do Relatório Final para arquivo na Coordenação/Coordenadoria/ Núcleo
de Registros Acadêmicos. 

§ 1o  Os professores devem preencher o Plano de Ensino até 7 dias corridos após a disponibilização
do Diário

 § 2o Data limite mensal para os professores atualizarem as informações de registro diário no sistema
acadêmico será até o 5º dia útil do mês subsequente.

Art. 8o Cabe ao discente: 

a – solicitar a renovação de matrícula; 

b - solicitar atendimento acadêmico conforme Regulamento dos Cursos de Graduação do IFNMG;

c - acompanhar a sua vida acadêmica por meio do sistema.

d - realizar avaliação docente no ato da renovação da matrícula 

Art. 9o Cabe ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) encaminhar à Coordenação/Coordenadoria/
Núcleo  de  Registros  Acadêmicos  as  Matrizes  Curriculares,  as  Matrizes  de Equivalência  e  suas
alterações.

Art.  10  Cabe  à  Coordenação/Coordenadoria/  Núcleo  de  Registros  Acadêmicos  a  inserção  do
resultado do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), enquanto Atividade Orientada. O professor-
orientador  ou  o  professor  responsável  pelo  TCC  encaminhará  à  Coordenação/Coordenadoria/
Núcleo  de  Registros  Acadêmicos,  após  a  defesa  do  TCC,  uma  ata  na  qual  deverá  constar
obrigatoriamente as seguintes informações: nome do professor-orientador, nome dos integrantes da
banca, título do TCC e  resultado final. 

Art. 11  Cabe ao Coordenador/Coordenadoria/Núcleo de Estágio a inserção do Estágio, enquanto
Atividade Orientada.

Art.  12  Em casos  excepcionais,  a reabertura  do período letivo  para  alterações  no  Diário,  será
autorizada pela Coordenação/Coordenadoria/ Núcleo de Registros Acadêmicos. Se a mudança for
realizada após a entrega do  relatório final,  o mesmo deverá ser assinado e entregue novamente. 

Art. 13 Os casos omissos serão resolvidos pelas instâncias do IFNMG . 

Art. 14 Essa regulamentação entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15 Os campi terão o prazo até o mês de dezembro de 2017 para se adaptarem às disposições
desta Resolução.


