
 

1 

 

RESOLUÇÃO REITORIA Nº 031 DE 29 DE MAIO DE 2020 

 

Alterar a Resolução CONSUN nº 027/2010 que dispõe 

sobre os procedimentos de trancamento de matrículas para 

acadêmicos da UNIARP. 

 

O Reitor da UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - 

UNIARP, no uso de suas atribuições,  

CONSIDERANDO a aquiescência prévia pela Diretoria Executiva da 

Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, 

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

Geral da UNIARP. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Autorizar, ad referendum de deliberação do CONSUN, os 

procedimentos de trancamento de matrículas, na Universidade Alto Vale do Rio 

do Peixe – UNIARP. 

 

Art. 2º. - É facultado ao aluno, regularmente matriculado em curso de 

graduação, requerer trancamento de matrícula ou cancelamento de uma ou mais 

disciplinas. 

 

Art. 3º. - O acadêmico que requerer trancamento deverá ser 

obrigatoriamente encaminhado pela Secretaria Acadêmica ao Setor de Apoio ao 

Estudante – SAE, para ingresso no Programa de Acompanhamento ao Aluno em 

Situação de Trancamento, e receba atendimento, informação, orientação e 

assistência social, possibilitando acesso e continuidade dos estudos.   
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Art. 4º. - Só se permite trancamento de matrícula até o transcurso de ¼ 

(um quarto) do tempo útil do curso no semestre, salvo motivo de força maior, 

como tal, reconhecido pelo Reitor da Uniarp. 

 

Art. 5º. - O trancamento pode ser requerido por um semestre letivo, 

podendo o aluno, efetuar o referido ato por até 02(dois) semestres consecutivos 

ou alternados. 

 

Art. 6º. - Ao reingressar no curso, após trancamento da matrícula, o 

acadêmico será preferencialmente, enquadrado na grade curricular na qual 

ingressou no curso e não sendo possível, será enquadrado na grade curricular 

de implantação. 

 

Art. 7º - Esta resolução entra em vigor nesta, revogada as disposições em 

contrário. 

 

 

Prof. Anderson Antonio Mattos Martins, Dr. 

Reitor UNIARP 

 

 

Ciência: 

Neoberto Geraldo Balestrin 

Presidente 

Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - FUNIARP 


