
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 827

Fixa normas para a oferta, a inscrição e 
o  cancelamento  de  inscrição  em 
disciplinas  de  Núcleo  Livre  na 
Universidade Federal de Goiás. 

O  CONSELHO  DE  ENSINO,  PESQUISA,  EXTENSÃO  E 
CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições 
legais,  estatutárias  e  regimentais,  reunido  em  sessão  plenária  realizada  no  dia  6  de 
fevereiro de 2007, tendo em vista o que consta do processo nº 23070.016106/2006-09 e 
considerando:

a) a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação Nacional  –  LDB (Lei 
9.394, de 20.12.1996); 

b) o Estatuto e Regimento da Universidade Federal de Goiás; 
c) a Resolução CONSUNI nº 06/2002; 
d) a Resolução CEPEC nº 678/2004; e
e) a  necessidade  de  garantir  acesso  e  melhor  aproveitamento  das 

vagas em disciplinas de Núcleo Livre da Universidade Federal de 
Goiás,

R E S O L V E :

Art. 1º Fixar normas para a oferta, a inscrição e o cancelamento de 
inscrição em disciplinas do Núcleo Livre na Universidade Federal de Goiás.

Art. 2º O Núcleo Livre (NL) constitui o conjunto de conteúdos que 
tem por princípio garantir liberdade ao aluno para ampliar sua formação, sendo composto 
por disciplinas eletivas, por ele escolhidas, dentre todas as oferecidas nessa categoria no 
âmbito da Universidade, respeitados os pré-requisitos. 

Art. 3º As disciplinas de Núcleo Livre têm por objetivos:

I. ampliar e diversificar a formação do aluno; 
II. promover a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade; 



III. possibilitar o aprofundamento de estudo em áreas de interesse 
do aluno; 

IV. viabilizar  o  intercâmbio  entre  alunos  de  diferentes  cursos  da 
UFG.

Art. 4º As disciplinas de NL não integram a matriz curricular definida 
no projeto pedagógico do curso de graduação ao qual se vincula. 

Art.  5º Cada  unidade  acadêmica  deverá  ofertar,  no  semestre,  um 
número de vagas maior ou igual à sua demanda em disciplinas pertencentes à categoria 
Núcleo Livre (NL). 

§  1º Não  será  permitida  a  oferta  de  disciplinas  de  NL  com  a 
participação de professores de outras unidades, sem a aquiescência formal da unidade de 
lotação do docente. 

§  2º As  disciplinas  específicas  de  uma modalidade,  habilitação  ou 
ênfase, não poderão ser consideradas e ofertadas como Núcleo Livre para os alunos de um 
mesmo curso.

§ 3º A carga horária mínima de uma disciplina de NL é de 30 horas-
aula. 

§  4º A  unidade  acadêmica  poderá  ofertar,  para  alunos  de  outros 
cursos,  vagas  para  NL  em  disciplinas  obrigatórias  ou  optativas,  respeitando-se  as 
características e as especificidades da disciplina. 

§ 5º O estágio curricular, obrigatório e não obrigatório, e projeto ou 
trabalho final de curso não poderão ser ofertados como disciplinas de NL. 

§ 6º A oferta  de  uma disciplina  poderá  ser  feita  por  mais de uma 
unidade, em parceria, cujo cômputo do número de vagas ofertadas e a carga horária deverá 
ser repartidos entre as unidades envolvidas proporcionalmente ao número de horas-aula e 
alunos que couber a cada uma delas.

§ 7º Será permitida a exigência de, no máximo, um pré-requisito para 
disciplinas de NL. 

§  8º As  unidades  acadêmicas  deverão  oferecer,  pelo  menos,  uma 
disciplina sem pré-requisito, por semestre. 

Art.  6º As  disciplinas  de  NL,  uma  vez  aprovadas  pelo  Conselho 
Diretor da unidade acadêmica, deverão ser cadastradas no sistema acadêmico pela Pró-
Reitoria de Graduação (PROGRAD). 

Parágrafo  único. A  ementa,  a  carga  horária,  o  pré-requisito,  as 
recomendações, o número de vagas, o local e os horários das disciplinas ofertadas pelas 
unidades  acadêmicas  poderão  ser  consultados  nos  Portais  do  Aluno  e  do  Servidor, 
conforme calendário acadêmico.
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Art. 7º A sugestão de fluxo do Projeto Político-Pedagógico de cada 
curso deverá conter a carga horária e o período no qual o aluno cursará disciplinas em NL.

Art. 8º Em caso de mudança de curso, transferência de outra IES ou 
ingresso de portador de diploma, o aproveitamento de disciplinas anteriormente cursadas 
dar-se-á somente se houver disciplinas equivalentes cadastradas no Banco de Dados da 
UFG. 

Art. 9º O cancelamento de inscrição em disciplinas de Núcleo Livre 
seguirá o previsto no Calendário Acadêmico.

Art.  10. Os  casos  omissos  serão  analisados  e  resolvidos  pela  Pró-
Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFG.

Art. 11. Esta resolução entra em vigor nesta data,  revogando-se as 
disposições em contrário. 

Goiânia, 6 de fevereiro de 2007

Prof. Benedito Ferreira Marques
- Presidente em exercício -
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