Normas Didáticas para o Ensino Superior

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CONSELHO SUPERIOR

ANEXO 04 da Resolução nº 03D, de 05 de março de 2009
Dispõe sobre o desligamento de alunos
regulares dos cursos de graduação do IFPB
e dá outras providências.
Art. 1º - O discente regularmente matriculado nos cursos de graduação do
IFPB, pode ter interrompido seu vínculo com o curso e, conseqüentemente
com a instituição, quando o mesmo se encontrar nas seguintes situações:
a) cancelamento de matrícula;
b) cancelamento voluntário de matrícula;
c) jubilamento.
Art. 2º - O cancelamento de matrícula ocorrerá nos seguintes casos:
I.

O discente com reprovação total em até 02 (dois) períodos letivos
consecutivos perde o direito à vaga, ficando impedido de renovar a
matrícula, entrando em processo de cancelamento da mesma.

II.

O discente com 4 (quatro) reprovações na mesma disciplina e com
coeficiente de rendimento escolar inferior a 4,0 (quatro).

III.

O discente enquadrado na situação de abandono de matrícula.

Art. 3º Considera-se abandono de matrícula quando o discente não efetuar
o pedido de matrícula on-line em disciplina no prazo previsto no Calendário
Acadêmico, por qualquer que seja o motivo, e não solicitá-la
processualmente ou não requerer trancamento ou interrupção de estudos.
§ 1º - Excetuam-se os estudantes que estão com seu vínculo suspenso
por interrupção de estudos;
§ 2º - Cabe à Coordenação do Curso informar ao Departamento de
Ensino Superior do Campus em que o mesmo está vinculado, no prazo de 20
(vinte) dias após o início do período letivo, a relação de estudantes que se
enquadram na situação de abandono;
§ 3º - O Departamento de Ensino Superior, em conjunto com a Diretoria
do Campus publicará um Edital constando a relação nominal dos discentes
que terão sua matrícula cancelada por abandono, fixando um prazo para que
os mesmos apresentem sua defesa;
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§ 4º - O discente também será comunicado por correspondência que
está incluso no processo de cancelamento de matrícula por abandono. A
correspondência será enviada ao endereço constante no seu cadastro do
Sistema Acadêmico, cuja atualização é de responsabilidade de cada
estudante;
§ 5º - Para sua defesa, o discente deve protocolar no período previsto
no Edital, toda documentação que comprove as causas alegadas para a não
solicitação da matrícula, bem como a proposta para continuidade do curso,
com disciplinas e horários em cada semestre, caso seja concedida a
prorrogação do prazo.
§ 6º - O julgamento do pedido de reconsideração, caso ocorra, será de
responsabilidade do Colegiado do Curso em que o mesmo está vinculado,
em reunião convocada especialmente para este fim;
§ 7º - A deliberação do Colegiado do Curso, em ficha individual,
assinada pelos membros do Colegiado, será enviada ao Departamento de
Ensino Superior para processamento e comunicação ao discente:
§ 8º - Cabe recurso das decisões do Colegiado a Câmara de Ensino do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFPB CEPE;
§ 9º - Caso o discente tenha sua justificativa aceita, o mesmo ficará o
restante do semestre na condição de interrupção de estudos, devendo se
matricular em disciplinas apenas no semestre seguinte, onde o mesmo não
terá mais direito a recorrer em caso de não solicitação de matrícula;
§ 10 - O Departamento de Ensino Superior informará a Coordenação
de Controle Acadêmico CCA sobre a situação do discente e esta ficará
responsável pelo processamento final do processo.
Art. 4º - O cancelamento voluntário de matrícula ocorre em qualquer período,
por vontade do discente, manifestada por meio de um requerimento dirigido à
CCA.
Parágrafo Único: A CCA efetuará o cancelamento da matrícula, emitindo
um histórico escolar atualizado, que será entregue ao mesmo, e informará a
Coordenação do respectivo Curso sobre o cancelamento voluntário da
matrícula.
Art. 5º - Jubilamento é o desligamento do IFPB de discentes que
ultrapassarem o prazo máximo de tempo para a conclusão de seus cursos,
contados a partir da 1ª matrícula.
Art. 6º - Quanto ao jubilamento, são identificadas duas situações:
I. Discentes em risco de jubilamento;
II. Discentes em processo de jubilamento.
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Art. 7º - Considera-se em risco de jubilamento o discente a quem resta,
apenas, um período letivo para completar o prazo limite para integralização
do curso.
§ 1º - Para efeito de contagem de tempo de integralização, considerase o período decorrido desde a matrícula inicial do discente na instituição,
excetuando-se o período de trancamento;
§ 2º - Para os alunos que fizeram reopção de curso, conta-se o período
a partir da matrícula inicial, mesmo que o aluno passe a ser vinculado à outra
turma em semestre distinto;
§ 3º - No ato da matrícula do último período referente ao tempo
máximo de integralização do curso, o discente será informado do risco de
jubilamento, assinando um termo de conhecimento referente à sua situação
e sendo informado que terá sua matrícula bloqueada no período seguinte.
Art. 8º - Considera-se em processo de jubilamento o discente que não
concluiu o curso no prazo máximo previsto no Projeto Pedagógico do Curso.
§ 1º - Para efeito de contagem de tempo de integralização, considerase o tempo decorrido desde a matrícula inicial do aluno na instituição,
excetuando-se o período de trancamento;
§ 2º - Para os alunos que fizeram reopção de curso, conta-se o período
a partir da matrícula inicial, mesmo que o aluno passe a ser vinculado à outra
turma em semestre distinto;
§ 3º - No prazo máximo de 20 (vinte) dias decorridos do encerramento
do período letivo, cada coordenação elaborará uma relação nominal dos
alunos que não integralizaram o curso no prazo máximo, encaminhando a
mesma para o Departamento de Ensino Superior;
§ 4º - O Departamento de Ensino Superior, em conjunto com a
Diretoria do Campus publicará um Edital constando a relação nominal dos
discentes que terão sua matrícula cancelada por jubilamento, fixando um
prazo para que o mesmo apresente sua defesa;
§ 5º - Ao discente também será comunicado por correspondência que o
mesmo está incluso no processo de cancelamento de matrícula por
jubilamento. A correspondência será enviada ao endereço constante no seu
cadastro do Sistema Acadêmico, cuja atualização é de responsabilidade do
aluno;
§ 6º - Para sua defesa, o discente deve protocolar no período previsto
no Edital, toda documentação que comprove as causas alegadas para a não
solicitação da matrícula, bem como a proposta para continuidade do curso,
com disciplinas e horários em cada semestre, caso seja concedida a
prorrogação do prazo.
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§ 7º - O julgamento do pedido de reconsideração, caso ocorra, será de
responsabilidade do Colegiado do Curso em que o mesmo está vinculado,
em reunião convocada especialmente para este fim;
§ 8º - A deliberação do Colegiado do Curso, em ficha individual,
assinada pelos membros do Colegiado, será enviada ao Departamento de
Ensino Superior para processamento e comunicação ao aluno;
§ 9º - Cabe recurso das decisões do Colegiado a Câmara de Ensino do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFPB -CEPE;
§ 10 - Caso o Colegiado tenha deliberado por prorrogar o prazo de
integralização, o aluno deve comparecer ao Departamento de Ensino
Superior e assinar um Termo de Compromisso, pelo qual se compromete a
concluir o curso no prazo fixado pelo Colegiado. Neste caso, a coordenação
do curso ficará responsável pela matricula em disciplinas no período;
Art. 9º - Cada processo deve ser avaliado individualmente pelo colegiado do
curso, tendo como base os seguintes aspectos:
I.

Histórico Acadêmico do Aluno;

II.

Problemas de saúde;

III.

Limitações por dificuldade de aprendizagem;

IV.

Convocações para Serviço Militar;

V.

Questões relativas a trabalho;

VI.

Outros aspectos relevantes.

Art. 10 - O aluno jubilado ou que teve sua matrícula cancelada poderá
solicitar à CCA o histórico escolar parcial, em que constem as disciplinas
cursadas, visando a futuro aproveitamento de estudos daquelas disciplinas
em que foi aprovado.
Art. 11 - Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela Câmara
de Ensino do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFPB - CEPE.
Art. 12
A presente Resolução passa a vigorar a partir da data de sua
publicação.
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