
Principais alterações no Regulamento de Graduação:

1 - Definição de fluxo para os  procedimentos a seguir, visando principalmente a inserção de fluxo via
Sistema Acadêmico: (essas adequações dependerão da ativação da funcionalidade no Sistema)

a) Dilação de prazo;
b) Renovação de matrícula;
c) Reabertura de matrícula;
d) Transferência ex-ofício;
e) Da matrícula em disciplina extracurricular
f) Estudante especial;
g) Estudante ouvinte;

h) Ajuste da matrícula
i) Trancamento de semestre;
j) cancelamento de disciplina
k) desligamento do acadêmico
l) Reingresso;
m) Da transferência de estudante regular para outras IES
n) Tratamento excepcional;
o) Segunda chamada;
p) Revisão de avaliação escrita;
q) Colação de grau por antecipação;
r) Colação de grau em separado;
s) Recursos.

2 - Art. 12 - Inclusão dos incisos XX e XXI;  

4  -  Art.  32  a  36  nova  redação  da  Subseção  II  -  Da  curricularização  da  extensão,  conforme
regulamento aprovado.

5 - Art. 55 - Adequação do nome COPEC - CPSC;

6 - Art 81 - Atualização nos documentos exigidos para matrícula;

7 - Art. 85 - Inclusão do prazo para o coordenador informar as disciplinas que serão ministradas no
semestre  (Parágrafo  único.  Cabe  ao  coordenador  do  curso  lançar  no  sistema  acadêmico  as
informações que tratam o caput deste artigo, até 20 (vinte) dias antes do período de renovação da
matrícula.)

8 - Art. 88 - Inserção de item na ordem de prioridade para renovação de matrícula (II -  Acadêmicos
do curso oriundos de vagas remanescentes, que nunca cursou a disciplina pretendida, que atenda
aos pré-requisitos da mesma.)  

9 - Art. 91 - Alteração na definição de Estudante Especial, passa a ser exterior ao IFNMG e não ao
Campus.

10 - Art 124 e 125 - Inclusão da Seção XI - Da utilização do nome social

11 - Art 127 a 140 - Organização do CAPÍTULO III - Das equivalências e dos aproveitamentos, com
três seções: Seção I – Das equivalências; Seção II – Do aproveitamento de disciplinas e Seção
III - Do aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores

12 - Art. 163 e 164 - Inserção da Seção IV - Da guarda religiosa



13 - Art. 171
* Acréscimo no § 2º (Nenhum instrumento de avaliação poderá ser avaliado em 50% ou mais do
valor total de pontos distribuídos na disciplina,  exceto quando se tratar de avaliações finais ou
estudos de recuperação.)
* Ressalva sobre UCE (§ 4º As regras fixadas no caput deste artigo e no seu parágrafo segundo,
não se aplicam às Unidades Curriculares de Extensão - UCE’s.)

14 -  Art 172 - § 1º -  Redefinição do prazo de devolução das atividades avaliativas corrigidas
(1ºTodas as atividades avaliativas deverão ser corrigidas e devolvidas aos acadêmicos em até 15
dias letivos após a realização das mesmas ou antes da próxima avaliação, o que ocorrer primeiro.

15 - Art. 189 - § 3° - possibilidade de ampliação do limite de RER para a última disciplina a ser
cursada. 

16 - Art. 197 - Assinatura eletrônica do Diário Classe e exclusão do Relatório final;

17 - Art. 202 - Fluxo de documentação de estágio no Sistema Acadêmico;

18  -  Art.  233  a  235  -  Adequação  nas  ações  da Coordenação/Coordenadoria/Núcleo  de
Registros Acadêmicos (CRA) - CAPÍTULO XII, conforme nova legislação vigente;

19 - Art. 247 
*  colação de grau por antecipação apenas para stricto sensu (III -  ingresso em pós-graduação
stricto sensu 
* inclusão da coordenação de curso na análise de antecipação. (IV- outras justificativas a serem

analisadas pela  Direção-Geral,  junto  à  Coordenação  de  Registros  Acadêmicos  do  campus  e

Coordenação de Curso.)

20 - Art. 251 e 254 - Inserção de Parágrafo único. (Caso haja descumprimento do disposto no

caput do artigo, sem justificativa comprovada, o solicitante deverá colar grau em cerimônia oficial

definida pelo Calendário Acadêmico.) 

21 - Adequações na atuação do CEAD, oferta 40% EAD e cursos com oferta governamental

22 - Retirada das referências a CRÉDITOS

23 - Mudança na terminologia “semipresencial”

24 - Revisão do Glossário
 




