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RESOLUÇÃO -CCEP Nº 368 
 

Dispõe sobre transferência, mudança de curso, 
ingresso de diplomados e reingresso de alunos 
desvinculados, revogando-se as Resoluções nºs 
239, 340, 349 e 357 do CCEP. 

 
 O CONSENHO COORDENADOR DE ENSINO E PESQUISA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, reunido em sessão plenária realizada no di 08 de 
outubro de 1993, tendo em vista o que consta no processo nº 23070.000327/93-90, 
 
 R E S O L V E : 
 
 Art. 1º - A Universidade Federal de Goiás, sempre que houve vagas em 
seus cursos, ingresso de diplomados e reingresso de alunos desvinculados.  
 
 Art. 2º - Poderá candidatar-se à vaga de diplomado, o graduado portador 
de diploma de curso superior e reconhecido e registrado pelo MEC. 
 
 Parágrafo Único - O pedido de vaga para os portadores de Diploma de 
Seminários Maiores. Faculdades Teológicas e de Instituições equivalentes, beneficiários do 
Decreto nº 1.051/69, será regulamentado em Resolução própria.  
 
 Art. 3º - Poderá candidatar-se à transferência o aluno regularmente 
matriculado em instituição de ensino superior nacional ou estrangeira de acordo com a legislação 
em vigor. 
 
 § 1º - A transferência a que se refere este artigo é para prosseguimento dos 
estudos no mesmo curso, conforme legislação em vigor. 
 
 § 2º -Fica vedada a concessão de vagas ao candidato que não obtiver algum 
aproveitamento na Instituição de origem e/ou aquele que não tiver prazo legal para 
Integralização Curricular. 
 
 § 3º - Ao candidato à transferência, oriundo de instituição de ensino 
superior pública, será computado para efeito de integralização curricular todo o tempo cursado 
na instituição do origem, a partir do vestibular. 
 
 § 4º - Ao candidato oriundo de instituição de ensino  superior particular e 
ao graduado que solicitar vaga, o prazo para integralização curricular será contado a partir do 
ingresso na UFG, subtraindo-se do prazo máximo de integralização curricular o número de anos 
em que obtiver aproveitamento de estudos na UFG. 
 
 § 5º - O aluno egresso de cursos apenas autorizados e que venha a ser 
transferido para a UFG deverá assinar termo de conhecimento que o Diploma só poderá ser 



emitido por esta Universidade, após o reconhecimento pelo MEC do curso de origem, conforme 
determina a Resolução nº 05/79 do CFE. 
 
 Art. 4º - A transferência de alunos de Instituições estrangeiras de ensino 
superior estará condicionada à apresentação de documentação devidamente autenticada pelos 
órgãos competentes do país de origem e de acordo com as normas determinadas pelo Ministério 
das Relações Exteriores e pelo Minitério da Educação. 
 
 Parágrafo Único - Será exigida tradução oficial dos documentos de 
origem estrangeira. 
 
 Art. 5º - Poderá candidatar-se à mudança de curso o aluno regularmente 
matriculado na UFG e que tenha tempo legal para integralização curricular do novo curso 
pretendido. 
 
 § 1º - A mudança de curso é permitida uma só vez conforme o Regimento 
da UFG. 
 
 § 2º - Ao aluno ingresso na UFG proveniente de Seminário Maior e/ou 
curso de Teologia só será permitida a mudança de curso para outro curso de licenciatura. 
 
 Art. 6º - Poderá candidatar-se ao reingresso o aluno desvinculado da UFG, 
que ainda possua tempo legal para integralização curricular. 
 
 § 1º - O reingresso só será permitido para o mesmo curso e uma única vez. 
 
 § 2º - O aluno que obtiver reingresso deverá integralizar o Currículo Pleno 
em vigor, submetendo-se às adaptações necessárias.  
 
 Art. 7º - Atransferência do Servidor Público Federal, membros das Forças 
Armadas e dos respectivos dependentes, quando solicitada em razão de remoção ou 
transferência de ofício, far-se-á independente de vaga e em qualquer época do ano, na forma da 
Lei desde que haja prazo legal para integralização do Currículo. 
 
 § 1º - A remoção ou transferência de ofício de que trata este artigo deverá 
ser comprovada em processo, através dos documentoss oficiais exigidos na forma da Lei. 
 
 § 2º - Quando a transferência se processar duarante o período letivo serão 
aproveitados conceitos, notas, créditos e fraquência obtidos pelo aluno na Instituição de origem, 
até a data em que dela se tenha desligado. 
 
 Art. 8º - A transferência obrigatória e facultativa não exime o aluno das 
exigências quanto às adaptações e ao cumprimento do Currículo Pleno obrigatório, salvo as 
matérias do Currículo mínimo cursadas com aproveitamento. 
 
 Parágrafo Único - As matérias do Currículo Mínimo cursadas com 
aproveitamento na Instituição de origem serão aproveitadas automaticamente, independente de 
qualquer adaptação e da suplementação de carga horária. 
 



 Art. 9º - Entende-se por adaptação, o conjunto de atividades prescritas 
pelos Colegiados de Cursos e/ou Departamentos para efeito de cumprimento de conteúdo 
programático e da carga horária parcial ou global do Currículo Pleno do curso. 
 
 Art. 10 - No processo de adaptação curricular, considerando a organização 
pedagógica dos cursos da UFG, em regime seriado anual, poderá ser exigido do aluno ingresso 
por benefício desta Resolução: 
 
 a) - complementação parcial de conteúdo e/ou conteúdo e carga horária de 
disciplinas; 
 b) - cumprimento integral do programa de curso da disciplina. 
 
 § 1º - As disciplinas de séries anteriores, contantes do plano de adaptação 
curricular, deverão ser cursadas no ano de ingresso na UFG. 
 
 § 2º - O aluno ficará retido na série de ingresso enquanto não obtiver 
aprovação em todas as disciplinas 
 
 Art. 11 - O cumprimento integral do programa da disciplina submete o 
aluno às normas regimentais sobre o processo de avaliação da UFG, exigindo-se notas e 
frequências. 
 
 § 1º - O aproveitamento final das disciplinas cursadas em regime de 
complementação ppoderá ser registrado no Sistema de Controle Acadêmico sob a forma de 
dispensa ou através de notas e frequência, a critério dos Colegiados de Curso e/ou 
Departamentos. 
 
 § 2º - Ao aluno reprovado em disciplina de adaptação curricular 
pertencente à série de ingresso, aplicar-se-ão as normas legais quanto ao direito à dependência e 
suas implicações regimentais. 
 
 Art.12 - A série de ingresso na UFG será determinada pelo Colegiado de 
Curso e/ou Departamento tendo por base o pleno de adaptação curricular. 
 
 § 1º - O aluno poderá cursar até duas disciplinas em regime de adaptação 
integral de séries anteriores, respeitando a sequência curricular dos conteúdos que compões o 
Currículo Pleno do Curso. 
 
 § 2º - O número de disciplinas em regime de complementação parcial e sua 
relação com a série de ingresso do aluno na UFG será determinado pelo Colegiado de Curso 
e/ou Departamento, observadas as condições concretas de realização do plano de adaptação 
curricular pelo aluno e a sequência curricular dos conteúdos. 
 
 Art. 13 - Os Colegiados de Cursos e/ou Departamentos determinarão 
anualmente o número de vagas deisponíveis para ingresso de transferidos, diplomados, mudança 
de curso e reingresso e informarão do Departamento de Assuntos Acadêmicos em época 
determinada em Calendários Escolar, que o divulgará em forma de Edital. 
 



 Art. 14 - Sempre que o número de pedidos de vagas for superior ao de 
vagas disponíveis, a seleção será feita pelo colegiado de Curso e/ou Departamento 
correspondente, através dos critérios previamente aprovados em reunião. 
 
 Parágrafo Único - Os critérios aprovados pelos Colegiados de Cursos 
e/ou Departamentos serão encaminhados ao Departamento de Assuntos Acadêmicos, para efeito 
de divulgação junto aos requerentes. 
 
 Art. 15 - Compete ao Departamento de Assuntos Acadêmciso autuar o 
pedido de vaga, de acordo com as normas regimentais e estatutárias e nos prazos determinados 
pelo Calendário Escolar, encaminhando-os para análise dos respectivos Colegiados de Cursos 
e/ou Departamentos. 
 
 Parágrafo Único - O Departamento de Assuntos Acadêmicos indeferirá 
de pronto os pedidos de vaga sem respaldo legal. 
 
 Art. 16 - Os casos omissos serão resolvidos pelos respectivos Colegiados 
de Cursos e/ou Departamentos. 
 
 Ar.t 17 - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, ficando 
revogadas as Resoluções de nºs 239, 340, 349 e 357. 
 
 Goiânia, 08 de outubro de 1993 
 
 
 

Profº. Sérgio Paulo Moreyra   
- Presidente, em exercício -   


