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RESOLUÇÃO CONSUN Nº 097, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Retifica e ratifica a Resolução Reitoria nº 

065/2019 que dispõe sobre atualização de 

procedimentos para Abreviação de 

Disciplinas em Cursos Superiores de 

Graduação da UNIARP 

 

O Presidente do Conselho Universitário da UNIVERSIDADE ALTO 

VALE DO RIO DO PEIXE - UNIARP, no uso de suas atribuições,  

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 14, inciso XV, do Regulamento Geral 

da UNIARP, 

 

CONSIDERANDO, o deliberado em reunião realizada em 30 de outubro 

de 2019, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Encaminhar os acadêmicos, regularmente matriculados em 

cursos superiores de graduação, que apresentarem extraordinário conhecimento 

dos conteúdos da disciplina, que deverá ser comprovado por meio de avaliações 

específicas, poderão ter a disciplina abreviada. 

§ 1º O acadêmico poderá solicitar a abreviação na disciplina a qualquer 

momento durante o Curso de Graduação. 

§ 2º Os acadêmicos cuja matriz curricular sofrer alterações no decorrer de 

sua graduação e se encontram com disciplinas pendentes que não serão mais 

ofertadas, poderão, independentemente de matrícula, solicitar abreviação na 

respectiva disciplina, mediante parecer da coordenação de curso e assessoria 

pedagógica. 
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§ 3º O limite de abreviações, por acadêmico, por semestre letivo, é de 02 

(duas) disciplinas. 

 

Art. 2º Para a obtenção da abreviação de disciplinas o acadêmico 

interessado deverá, após exame da matriz curricular em vigor e respectivas 

ementas das disciplinas, requerer à Coordenação de Curso, no prazo 

estabelecido no calendário acadêmico, a solicitação da abreviação na (s) 

disciplina (s) do curso, podendo este procedimento acontecer uma única vez por 

disciplina. 

 

Art. 3º O coordenador disponibilizará ao acadêmico, a ementa da 

disciplina contemplando o conteúdo a ser avaliado. É de exclusiva 

responsabilidade do acadêmico a busca de materiais de estudo para realização 

da avaliação. 

§ 1º Do deferimento da abreviação, o prazo para realização da prova será 

de 90 (noventa) dias. 

 

Art. 4º A avaliação do acadêmico, por disciplina, deverá ser realizada por 

meio de avaliação única, objetiva, sem consulta, por meio de sistema 

informatizado institucional, contendo, 26 (vinte e seis) questões. 

§ 1º A nota final do acadêmico, para que obtenha o aproveitamento por 

disciplina, não poderá ser inferior a 07 (sete). 

 

Art. 5º Acadêmicos que tenham reprovado anteriormente na disciplina 

ficam impedidos de solicitar abreviação de estudos na mesma.  

§ 1º As disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso e/ou Monografia, 

bem como os Estágios Obrigatórios, estão excluídas da realização de 

abreviação de Estudos. 
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Art. 6º O acadêmico que for aprovado na abreviação deverá pagar todo o 

valor da disciplina no semestre para efetivação final da aprovação na unidade 

curricular, descontado a taxa paga para realizar a abreviação. 

  
Parágrafo Único - Em caso de reprovação, não há devolução da taxa. 
 

Art. 7º A presente Resolução retroage seus efeitos a data de publicação 

da Resolução Reitoria nº 065/2019 de 21 de junho de 2019. 

 

 

Prof. Dr. Anderson Antônio Mattos Martins 

Presidente do Conselho Universitário da UNIARP 

 

 

 


