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Regulamenta o aproveitamento de estudos na UFG e 
dá outras providencias. 

 
 O CONSELHO COORDENADOR DE ENSINO E PESQUISA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOOIÁS, reunido em sessão plenária realizada no dia 24 de 
agosto de 1993, tendo em vista o que consta no processo Nº 23070.052516/93-75, e considerando 
que a UFG é responsável: 
 
 a) pela formação acadêmica de seus alunos; 
 
 b) pela realização das grades curriculares de seus cursos; 
 
 c) pelo diploma que emite; 
 
 
 R E S O L V E: 
 
 
 Art. 1º - Todo aluno ingresso na UFG, seja via Vestibular, Transferência ao 
Atestado de Vaga de Graduado, terá direito à solicitar aproveitamento de estudos de disciplinas 
cursadas anteriormente à data de sua matrícula nesta I.E.S.. 
 
 Parágrafo Único - A solicitação de aproveitamento de estudos deverá ser feita 
no ano de ingresso do aluno, no ato do enquadramento do mesmo na série. 
 
 Art. 2º - A análise para aproveitamento de estudos far-se-á com base na 
Resolução nº 12/84 do CFE, Artigos 2º e 4º, no Regimento Geral da UFG; Art.65, alínea "m" e na 
Resolução nº 349-CCEP (Artigos 8º, 9º, 10, 11 e 12). 
 
 Art. 3º - Nos casos previstos em Convênio firmado pela UFG será permitido o 
aproveitamento de disciplina cursada após o ingresso do aluno no Curso da UFG. 
 
 Art. 4º - Não serão aproveitados estudos realizados pelo aluno de forma 
paralela ao Curso da UFG. 
 
 § 1º - Em casos excepcionais o Colegiado de curso ou, na falta deste, o 
Departamento poderá autorizar o aluno a cursar em outras IES reconhecida. até duas disciplinas por 
ano, na forma de aluno especial ou similar. 



 
 § 2º - Esta autorização deverá ser dada antecipadamente à matricula do aluno 
na disciplina em outra IES e mediante requerimento ao respectivo Colegiado. 
 
 § 3º - Os casos excepcionais a que se refere a § 1º são: 
 
 a) necessidade do aluno de integralizar o currículo no tempo legal e 
impossibili dade do Curso da UFG oferecer a disciplina no ano letivo; 
 
 b) não existência da disciplina em novas grades curriculares e necessidade do 
aluno de cursá-la para integralização curricular; 
 
 c) relevante benefício cultural. 
 
 Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Goiânia, 24 de agosto de 1993 
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- Presidente - 


