
 RESOLUÇÃO Nº 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.

O Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Graduação da Faculdade de Direito da UFMG, com
fundamento na Resolução do CEPE nº. 02/2007, resolve:

 
Art. 1º. Os alunos da Faculdade de Direito da UFMG poderão requerer a dispensa de atividade acadêmica
cursada em outra Instituição de Ensino Superior, do país ou do exterior.

§1º. A dispensa de atividade acadêmica será denominada aproveitamento de estudos.

§2º.  É  vedado o aproveitamento de estudos, quando o requerente já  tiver sido reprovado ou  
infreqüente, na UFMG, na atividade para a qual requerer a dispensa.

Art. 2o. Os alunos ingressos na Faculdade de Direito da UFMG poderão requerer que as disciplinas isoladas
e eletivas, cursadas com aproveitamento na UFMG, sejam aceitas para a integralização do currículo.

Art. 3º.  Para que o aluno obtenha o aproveitamento requerido, é necessário haver equivalência entre os
conteúdos e as cargas horárias dos programas da disciplina cursada na instituição em que realizou seus
estudos e da disciplina correspondente do currículo da Faculdade de Direito da UFMG.

Art. 4º. Reconhecido o aproveitamento de estudos, deverão ser registrados no Histórico Escolar do aluno, a
Instituição, o período letivo, a nota e/ou o conceito, que motivaram a concessão da dispensa da disciplina.

Art.  5º. O  aluno  deverá,  nos  prazos  fixados  nos  prazos  fixados  no  calendário  acadêmico  da  UFMG,
apresentar os requerimentos de aproveitamento de estudos.

§1º.  Os requerimentos deverão ser protocolados junto à Secretaria do Colegiado, Seção de Ensino
ou outro órgão competente previamente designado, instruídos de cópia de:
I - Histórico escolar do aluno na instituição em que realizou seus estudos;
II -  Programas  das disciplinas, contendo a íntegra dos respectivos conteúdos e cargas horárias;
III -   Currículo pleno do curso onde foram ministradas as disciplinas;
IV- Comprovação de que a instituição em que realizou os seus estudos é autorizada ou reconhecida pelo
MEC.

§2º. Para cada disciplina para a qual pedir dispensa e respectivo aproveitamento de estudos, o
aluno deverá apresentar  um requerimento específico.

§3º.  A cópia dos documentos requisitados, conforme os incisos  I,  II,  III e IV  do § 1º.,  deverá ser
autenticada, atividade que poderá ser executada pelo funcionário que receber os requerimentos, mediante
apresentação do original.



Art. 6º. Feitas as autuações, os requerimentos serão despachados pelo Coordenador do Colegiado, que
poderá  decidir  de  plano  cada  um  dos  pedidos  ou  após  parecer  solicitado  a  professor  da  Faculdade,
designado previamente ou ad hoc.

§1º.  Quando solicitado parecer, este deverá ser emitido no prazo de cinco dias úteis, a contar da
ciência  da  designação,  salvo  motivo  de  urgência,  assim  considerado  pelo  Coordenador  do  Colegiado,
quando, então, poderá reduzir o prazo para emissão do parecer.

§2º.  Vencido esse prazo, a matéria ficará automaticamente devolvida ao Coordenador, que poderá
decidir sobre o pedido formulado.

Art.  7º.   Do indeferimento do pedido caberá  recurso,  sem efeito  suspensivo,  dirigido  ao Plenário  do
Colegiado, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação pessoal ao requerente ou da afixação, em
local de acesso geral da Faculdade, da comunicação relativa aos indeferimentos formulados, iniciando-se a
contagem do prazo do primeiro destes atos que for praticado.

§1º.  Apresentado  o  recurso,  o  Coordenador  do  Colegiado  deverá  examinar  o  seu  cabimento,
ocasião em que poderá reconsiderar a decisão anteriormente exarada.

§2º.  Se não revir a decisão, o Coordenador deverá convocar o plenário do Colegiado para decidir o
recurso.

§3º.  Para o julgamento do recurso, o Coordenador designará um dos professores membros do
Colegiado ou, se necessário, outro professor para funcionar como relator do recurso, vedada a designação
de quem já tenha anteriormente emitido parecer sobre o requerimento.

§4º.  Da  decisão  do  Plenário  do  Colegiado  não  caberá  qualquer  outro  recurso,  revisão  ou
reconsideração no âmbito deste órgão.

Art. 8º.  Terminada a tramitação dos pedidos  será disponibilizado prazo de trinta dias para retirada da
documentação pelo interessado. Após o transcurso de tal prazo, a documentação será encaminhada para o
descarte.  (alterado em reunião do dia 01/06/2017)
 
Art. 9º.  O Coordenador do Colegiado poderá delegar as atribuições previstas nesta resolução a qualquer
membro docente do Colegiado.

Art. 10. Revogada a Resolução 02/97, a presente Resolução aplicar-se-á aos processos de aproveitamento
de estudos (dispensa de disciplinas) requeridos a partir do primeiro período letivo de 2008. 



Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2007.

Professora Yaska Fernanda de Lima Campos
Coordenadora do Colegiado de Graduação

RESOLUÇÃO APROVADA NA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO 
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