
 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 22 DE SETEMBRO DE 2009. 
 

Estabelece critérios para a numeração das resoluções do 
Colegiado de Coordenação Didática do Curso de 
Graduação em Direito da UFMG; define, renumera e indica 
as ementas das resoluções vigentes e dá outras 
providências. 

 

 
 O Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Graduação em Direito da UFMG, com 
fundamento no art. 54 do Estatuto da UFMG, resolve: 
 

Art. 1.º. A partir da vigência desta Resolução, as resoluções do Colegiado de Coordenação Didática 
do Curso de Graduação em Direito da UFMG terão numeração sequencial ininterrupta. 
 

 Parágrafo único. A epígrafe de cada resolução será grafada em caracteres maiúsculos, 
conferir-lhe-á identificação numérica singular e será formada pela palavra “resolução”, pelo número 
respectivo e pela data completa de promulgação, incluindo dia, mês e ano. 
 

Art. 2.º. As resoluções do Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Graduação em Direito 
da UFMG em vigor são as indicadas no Anexo Único desta Resolução, no qual também se registram 
as novas identificações numéricas e as respectivas ementas. 
 

Art. 3.º. Os arts. 10 e 13 da Resolução n.º 02 de 14 de maio de 1999, alterada pela Resolução nº 
01, de 24 de outubro de 2006, que regulamenta a aferição do aproveitamento escolar no Curso de 
Graduação em Direito da UFMG, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 10. ........................................................................................ 
I - doença do aluno, comprovada por atestado médico; 
....................................................................................................” 
 
“Art. 13. Indeferido o requerimento pelo professor, ou transcorrido o prazo do art. 12 
sem manifestação deste, caberá recurso dirigido ao Plenário do Colegiado de 
Graduação, que decidirá em definitivo, no prazo de 10 (dez) dias. 
 

§ 1.º. Julgando procedente o recurso, deverá o Colegiado estabelecer a época de 
aplicação da avaliação suplementar. 
 

§ 2.º. A avaliação suplementar, sempre que possível, deverá ser conduzida pelo 
mesmo professor responsável pela avaliação a que o aluno não compareceu. 
 

§ 3.º. Caso seja inviável o cumprimento do estabelecido no § 2.º. deste artigo, o 
Colegiado solicitará à Chefia do respectivo Departamento a designação do professor 
que aplicará a avaliação suplementar.” 

 
Art. 4.º. Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
Art. 5.º. Revoga-se a Resolução 03, de 12 de novembro de 1997. 
 

   

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2009. 
 
 

   Professora Yaska Fernanda de Lima Campos  
Coordenadora do Colegiado de Graduação em Direito 

 

 
RESOLUÇÃO APROVADA NA REUNIÃO 

DO COLGRAD REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2009 
 



 

 

 

 

ANEXO ÚNICO À RESOLUÇÃO Nº 01 
 

 
RESOLUÇÕES EM VIGOR (IDENTIFICAÇÕES 
NUMÉRICAS E EMENTAS ORIGINÁRIAS) 

 

 
NOVAS IDENTIFICAÇÕES NUMÉRICAS E 
EMENTAS, VIGENTES A PARTIR DA 

PROMULGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 01 
 

Resolução n.º 02, de 14 de maio de 1999. Regula 
a aferição do aproveitamento escolar no Curso de 
Graduação em Direito da UFMG. (Alterada pela 
Resolução nº 01, de 24 de outubro de 2006 e 
pela Resolução nº 01 de 22 de setembro de 
2009). 

Resolução n.º 02, de 14 de maio de 1999. Regula a 
aferição do aproveitamento escolar no Curso de 
Graduação em Direito da UFMG. (Alterada pela 
Resolução nº 01, de 24 de outubro de 2006 e pela 
Resolução nº 01 de  22  de setembro de 2009). 

Resolução nº 05, de 28 de setembro de 1999. 
Cria o Núcleo de Prática Jurídica e regulamenta o 
Estágio Curricular do Curso de Graduação da 
Faculdade de Direito da UFMG. 

Resolução nº  03, de 28 de setembro de 1999. Cria o 
Núcleo de Prática Jurídica e regulamenta o Estágio 
Curricular do Curso de Graduação da Faculdade de 
Direito da UFMG. 

Resolução n.º 01, de 10 de maio de 2001. 
Estabelece critérios para o planejamento dos 
horários de aulas do Curso de Graduação em 
Direito. 

Resolução n.º 04, de 10 de maio de 2001. 
Estabelece critérios para o planejamento dos horários 
de aulas do Curso de Graduação em Direito, versão 
Curricular 2003/2 e 2004/1. 

Resolução n.º 03, de 19 de dezembro de 2007. 
Estabelece normas para tramitação de 
aproveitamento de estudos (dispensa de 
disciplinas) no âmbito do Curso de Graduação em 
Direito da UFMG. 

Resolução n.º 05, de 19 de dezembro de 2007. 
Estabelece normas para tramitação de 
aproveitamento de estudos (dispensa de disciplinas) 
no âmbito do Curso de Graduação em Direito da 
UFMG. 

Resolução  n. º 03, de 07 de abril de 2008. 
Regulamenta a elaboração e a defesa de 
monografia final de curso. 

Resolução n. º 06, de 07 de abril de 2008. 
Regulamenta a elaboração e a defesa de monografia 
final de curso. 

Resolução n.º 04, 07 de julho de 2008. 
Regulamenta no âmbito do curso de graduação 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais a tramitação de processos de 
comprovação de conhecimentos visando a 
abreviar a duração do curso, de acordo com o art. 
8º da Resolução n.º 002/2007, de 10 de maio de 
2007, do Conselho de Ensino Pesquisa e 
Extensão da Universidade Federal de Minas 
Gerais. 

Resolução n.º 07, de 07 de julho de 2008. 
Regulamenta, no âmbito do curso de graduação da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de 
Minas Gerais, a tramitação de processos de 
comprovação de conhecimentos visando a abreviar a 
duração do curso, de acordo com o art. 8º da 
Resolução n.º 002/2007, de 10 de maio de 2007, do 
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

Resolução n.º 05, 17 de outubro de 2008. 
Estabelece o planejamento dos horários de aulas 
do Curso de Graduação em Direito, tendo em 
vista a Versão Curricular 2008. 

Resolução n.º 08, 17 de outubro de 2008. Estabelece 
o planejamento dos horários de aulas do Curso de 
Graduação em Direito, tendo em vista a Versão 
Curricular 2008. 

Resolução n.º 01, de 02 de junho de 2009. 
Regulamenta matrícula e mudança de turno no 
Curso de Direito da UFMG. 

Resolução n.º 09, de 02 de junho de 2009. 
Regulamenta matrícula e mudança de turno no Curso 
de Direito da UFMG. 

Resolução n.º 02, de 02 de junho de 2009. 
Estabelece normas para o preenchimento de 
vagas remanescentes, ofertadas pelo Curso de 
Graduação em Direito, na modalidade de 
disciplina isolada. 

Resolução n.º 10, de 02 de junho de 2009. 
Estabelece normas para o preenchimento de vagas 
remanescentes, ofertadas pelo Curso de Graduação 
em Direito, na  modalidade de disciplina isolada. 

  


