
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 928

Altera dispositivos da Resolução CEPEC 
Nº  806,  que  fixa  normas  para  oferta, 
inscrição  e  cancelamento  em disciplinas, 
verificação  da  aprendizagem  e 
trancamento  de  matrícula  nos  cursos  de 
graduação da Universidade Federal Goiás, 
dispondo novamente sobre a matéria.

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 1º de setembro 
de 2009, tendo em vista o que consta do processo n° 23070.007788/2004-99 e considerando o 
resultado da avaliação da Matrícula do 2º semestre de 2009,

R E S O L V E :

Art. 1º  Alterar os dispositivos da Resolução CEPEC nº 806,  que fixa 
normas para oferta, inscrição e cancelamento em disciplinas, verificação da aprendizagem e 
trancamento de matrícula nos cursos de graduação da Universidade Federal Goiás, dispondo 
novamente sobre a matéria.

Art. 2º  Os artigos 25, 26 e 27 da Resolução  CEPEC nº 806 passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25 A obtenção de vaga será estabelecida pelo Índice de Prioridade 
(P), representado pela taxa de aprovação (TA), taxa de integralização em disciplinas (TI) e 
quantidade de reprovações por faltas (QR), conforme o seguinte cálculo:

P = TA + 1,2*TI – 3*QR

onde:
TA = (CHA/CHC)*100
TI  = (CHI/CHT)*100. Se TI > 100, será considerado TI = 100
QR = número de reprovações por faltas nos mesmos períodos utilizados 

para cálculo da TA  



sendo que:
CHA-Carga horária de disciplinas nas quais o 
aluno foi  aprovado nos  dois  últimos  períodos 
cursados, excetuando-se os períodos de férias, 
trancamentos e afastamentos por intercâmbios.
CHC-Carga  horária  total  de  disciplinas 
cursadas pelo aluno nos dois últimos períodos 
utilizados para cálculo da CHA.
CHI-Carga horária integralizada em disciplinas 
do NC e NE.
CHT-Carga  horária  total  do  curso  em 
disciplinas do NC e NE. 

§ 1º Para alunos com apenas um período cursado, TA, QR, CHA e CHC 
serão calculados considerando-se apenas o período cursado. 

§ 2º No caso de apenas um período cursado, se CHC < 192, então CHC = 192.

§ 3º No caso dos dois últimos períodos cursados, se CHC < 384, então CHC = 
384.

§ 4º O valores máximos de TA e P serão, respectivamente, 100 e 220.

§ 5º Os valores de TI, TA e P serão calculados com a precisão de duas 
(2) casas decimais, sem arredondamentos.

§ 6º O TI e o TA devem constar no extrato acadêmico do aluno.

§ 7º No caso de mudança de curso, mudança de campus ou reingresso em 
curso cujo currículo foi alterado, os alunos serão tratados como ingressantes para efeito de 
aplicação da fórmula para cálculo do índice de prioridade.

§  8º No  momento  de  cálculo  do  P,  serão  consideradas  somente  as 
disciplinas que computem para a integralização da matriz curricular do aluno, desde que NE 
e/ou NL seja ≤ 100%.”

“Art.  26. Para  efeito  de  desempate  na  prioridade  da  inscrição  em 
disciplinas, serão considerados os seguintes critérios:

I- o aluno com o maior TI;
II- o aluno com o maior TA;
III- o aluno com o menor QR;
IV- o aluno com a maior Média Global (MG).

§ 1º A média global será obtida pela seguinte fórmula:
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Em que:
N-Número de disciplinas  cursadas na UFG  que 



computem para a integralização da matriz curri-
cular do aluno, excetuando-se as disciplinas apro-
veitadas ou dispensadas.
CHDi-Carga horária da disciplina i.
NDi-Nota do aluno na disciplina  i,  independente 
de aprovação ou reprovação.

§  2º A  MG  é  a  somatória  dos  produtos  das  notas  obtidas  em  cada 
disciplina  cursada pela  sua carga horária,  dividida pela  somatória  de carga horária  dessas 
disciplinas.

§ 3º Disciplinas cursadas são todas aquelas nas quais o aluno se inscreveu 
e não cancelou, quer tenha obtido ou não aprovação.

§ 4º O valor de MG será calculado com a precisão de duas (2) casas 
decimais, sem arredondamentos.

Art. 27 O sistema acadêmico efetivará automaticamente a matrícula e a 
inscrição em disciplinas pleiteadas pelo aluno, de acordo com os artigos 25 e 26.

Parágrafo único. O número de vagas oferecidas, o Índice de Prioridade 
(P) e a classificação serão de livres acessos a todos os alunos inscritos.”

Art. 3º Esta resolução entra em vigor nesta data, com efeito a partir do 
ano de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Goiânia, 1º de setembro de 2009

Prof. Edward Madureira Brasil
- Presidente -
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