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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA: 

07h30 às 22h 
Setor responsável pelo protocolo acadêmico e 

requerimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBSERVAÇÕES: 

 

• Em casos de doença que impeça o aluno de frequentar as 

aulas, é importante que o atestado médico seja entregue na secretaria 

para justificar a frequência. É bom lembrar que o atestado não abona 

as faltas. 

• Para fazer 2ª via da carteirinha, é necessário solicitar via 

requerimento ao setor de Comunicação. 

• Caso o aluno trabalhe em escala de revezamento (turno), 

deve entregar na secretaria a declaração de vínculo empregatício com 

a respectiva LETRA de trabalho, juntamente com a ESCALA. É 

importante ressaltar que caso haja qualquer mudança no horário de 

trabalho, uma nova escala deve ser protocolada na Secretaria e, além 

disto, faz-se necessário que a cada início de semestre, seja entregue 

uma nova escala.  

 

 

CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO E AO DOCENTE 

(CAAD/xérox) 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

07h15 às 11h00  

12h às 15h 

  15h30 às 19h30 

20h às 21h45 

 

HORÁRIO DE AULA 

 

DIURNO: 07h30 às 17h40 

NOTURNO: 18h30 às 22h30 

 



DOS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

SINTESE DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS 

CURSOS INTEGRADOS 

Etapa Pontos Média 

1º 30 18 

2º 35 21 

3º 35 21 

Total 100 60 

 

 

SINTESE DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS 

CURSOS SUBSEQUENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 
SINTESE DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS 

CURSOS SUPERIORES 

Nos cursos Superiores, a distribuição de pontos é definida 

pelo próprio docente, observando as normas da instituição. 

 

 

Etapas Pontos Média 

1º 50 30 

2º 50 30 

Total 100 60 



DA PROMOÇÃO 

Será considerado aprovado o discente que obtiver: 

A) Frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco por 

cento), nas atividades letivas desenvolvidas durante o módulo; 

B) Nota final, resultante da soma das notas de todas as 

etapas, maior ou igual 60,0 (sessenta) pontos. 

 

Observações: Nos cursos superiores, a frequência é 

considerada por disciplina. Os demais cursos a frequência é 

considerada de modo global.  

 

DA RECUPERAÇÃO  

 

Terá direito à realização do Exame Final de Recuperação o 

discente que, durante o ano/módulo letivo, apresentar, na disciplina: 

 

A) Frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco por 

cento), nas aulas; 

B) Nota final, resultante da soma das notas das etapas, igual 

ou superior a 40,0 (quarenta) pontos e inferior a 60,0 

(sessenta) pontos. 

 

O exame de recuperação acontecerá da seguinte forma: 

 

NOS CURSOS SUBSEQUENTES:  

 O aluno que tiver média inferior a 30 pontos (60% da etapa) 

terá o direito de fazer uma prova de recuperação no final do 

semestre. 

 O conteúdo a ser contemplado será relativo à etapa em que a 

média não foi atingida. Neste caso a avaliação será de 50 

pontos. 

 Caso o aluno perca a média nas duas etapas, todo o 

conteúdo do módulo será contemplado no exame de 

recuperação. Neste caso a avaliação será de 100 pontos. 

 Por se tratar de recuperação, a nota não ultrapassará a 

média, mesmo que a nota obtida seja superior aos 60%. 



 Será realizada uma prova no valor de 60% dos pontos a 

serem distribuídos e um trabalho no valor de 40%. 

 Entre a nota obtida no semestre e a nota obtida na 

recuperação, prevalecerá a maior. 

 

NOS CURSOS INTEGRADOS 

 

Recuperação da 1ª e 2ª Etapa 

 O discente que não obtiver nota igual ou superior a 39 

pontos ao final da 2ª etapa em qualquer disciplina terá 

direito a realizar as atividades de recuperação. 

 Poderá ser realizada em todas as disciplinas que o aluno não 

obteve média.  

 As provas serão realizadas nos períodos oficializados pelo 

Calendário Escolar e horários definidos pelo docente em 

horário díspar do horário de aulas. 

 Será atribuído o valor de 65 pontos e constará todo o 

conteúdo destas etapas. Será realizada uma prova no valor 

de 60% dos pontos a serem distribuídos e um trabalho no 

valor de 40%. 

 Por se tratar de recuperação, a nota não ultrapassará a 

média, mesmo que a nota obtida seja superior aos 60%. 

 Entre a nota obtida nas etapas e a nota obtida na 

recuperação, prevalecerá a maior. 

 

Da Recuperação Final 

 O discente que não obtiver entre 40 e 60 pontos ao final da 

3ª etapa em qualquer disciplina terá direito a realizar as 

atividades de recuperação. 

 As provas serão realizadas nos períodos oficializados pelo 

Calendário Escolar e horário definido pela Área Pedagógica. 

 Será atribuído o valor de 100 pontos e constará o conteúdo 

de todo o ano letivo. Será realizada uma prova no valor de 

60% dos pontos a serem distribuídos e um trabalho no valor 

de 40%. 

 Por se tratar de recuperação, a nota não ultrapassará a 

média, mesmo que a nota obtida seja superior aos 60%. 



 Entre a nota obtida nas etapas e a nota obtida na 

recuperação, prevalecerá a maior. 

 

 

NOS CURSOS SUPERIORES 

 

Para os cursos superiores estão previstas no calendário escolar 

Provas Substitutivas e Exames Finais. 

 

DA REPROVAÇÃO 

NOS CURSOS TÉCNICOS 

Será reprovado o discente que: 

 

Na disciplina: 

 

 Obtiver nota inferior a 40 pontos ou que obtiver, após o 

processo de recuperação final, conforme regimento da 

instituição, nota final inferior a 60 (sessenta) pontos na 

disciplina. 

 

No Ano/Módulo do curso 

 

 Obtiver frequência inferior a 75% da carga horária prevista 

no ano/módulo letivo; e/ou. 

 Obtiver nota anual/semestral menor que 40 (quarenta) 

pontos em três ou mais disciplinas; e/ou obtiver, após o 

processo de recuperação final tratado neste Regimento, nota 

final inferior a 60 (sessenta) pontos em três ou mais 

disciplinas. 

 

Dispensa de disciplinas: 

 

O discente que tiver obtido pelo menos 40% (quarenta por cento) de 

aproveitamento por nota e pelo menos 75% (setenta e cinco por 

cento) de frequência na(s) referida(s) disciplina(s), poderá ser 

dispensado da(s) mesma(s), nos seguintes casos: 

 



 

 É facultado ao discente de um curso técnico subsequente 

que for reprovado por nota em qualquer módulo repetir, 

no período letivo seguinte, somente as disciplinas em que 

foi reprovado. Caso o discente, queira cursar as disciplinas 

em que foi aprovado, deverá solicitar mediante 

requerimento na secretaria. 

 É facultado ao discente da série/módulo/semestre final de 

curso técnico integrado ou concomitante que foi 

reprovado por nota em até 04 (quatro) disciplinas repetir, 

no período letivo seguinte, somente as disciplinas da 

série/módulo/semestre em que foi reprovado, mediante 

solicitação de dispensa das disciplinas nas quais foi 

aprovado. A referida solicitação deverá ter a anuência de 

seu responsável legal, quando for o caso.  

 

OBS.: O discente do 1º ou 2º ano dos cursos integrados 

não terá dispensa de disciplinas, ou seja, se reprovado em três ou 

mais deverá cursar todas as disciplinas da série em que foi reprovado. 

 

NOS CURSOS SUPERIORES  

 

 Será considerado reprovado o discente de curso de 

graduação que:  

 Obtiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento) da carga horária total por disciplina;  

 Possuir nota inferior a 60% (sessenta por cento) na 

disciplina cursada, após o resultado final.  

 

DA PROGRESSÃO PARCIAL E DOS ESTUDOS 

ORIENTADOS NOS CURSOS TÉCNICOS 

O regime de progressão parcial assegura aos discentes dos 

cursos técnicos prosseguirem os estudos na série/módulo seguinte, 

desde que: 

 Tenha sido reprovado por nota em até 02 (duas) disciplinas 

da série/módulo cursado, sejam elas da mesma série/módulo 

ou de séries/módulos distintos; 



 Tenha obtido pelo menos 40% (quarenta por cento) de 

aproveitamento por nota e pelo menos 75% (setenta e 

cinco por cento) de frequência na(s) disciplina(s) em que 

não tiver obtido aprovação. 

 O discente que se encontrar na situação de progressão 

parcial poderá realizar estudos orientados ao longo do 

período letivo seguinte. 

Parágrafo único. Os estudos orientados poderão ser aplicados ao 

discente que não puder repetir a disciplina, ficando a cargo da 

coordenação do curso determinar a pertinência e viabilidade da 

aplicação desse recurso. 

 

Dos Estudos Orientados 

 

 O docente deverá apresentar ao aluno um plano de estudos a 

ser desenvolvido ao longo do período letivo. 

 A organização do tempo escolar, bem como os períodos das 

avaliações são os mesmos do curso de origem. 

 Os pontos distribuídos durante os estudos orientados terão o 

valor equivalente ao total de pontos distribuídos no período 

letivo.  

 O discente deve alcançar rendimento igual ou superior a 

60% (sessenta por cento) dos pontos para ser aprovado. 

 As avaliações devem ser feitas de forma presencial, em 

horário díspar de seu período letivo, não devendo cada 

atividade avaliativa ter valor superior a 50% (cinquenta por 

cento) dos pontos distribuídos. 

 

DO ENQUADRAMENTO EM REGIME EXCEPCIONAL 

 

Será concedido regime excepcional aos discentes que se 

enquadrarem nas determinações do Decreto-Lei nº 1.044/69 e da Lei 

nº 6.202/75, observadas as condições de ensino-aprendizagem. 

O discente interessado em obter regime excepcional ou seu 

representante legal, quando for o caso, deverá requerê-lo em 

formulário próprio no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da 

data do afastamento. 



 O requerimento deverá ser acompanhado de laudo médico 

que identifique a incapacidade relativa, incompatível com a 

frequência às atividades acadêmicas, bem como a data de 

início e término do afastamento. 

 Não será concedido regime excepcional relativo a 

disciplinas de caráter prático e estágios ou para períodos de 

afastamento de até 15 (quinze) dias. 

 Os períodos inferiores serão computados no percentual de 

faltas permitido em lei. 

 O regime excepcional de estudos não exime o discente da 

obrigatoriedade dos exames finais, podendo estes, a critério 

da Diretoria de Ensino, ser aplicados em domicílio. 

 O discente deverá tomar conhecimento dos exercícios 

domiciliares pela área pedagógica e cumprir os prazos 

estabelecidos pelo docente. 

 O discente que fizer jus ao regime excepcional deverá 

cumprir as atividades perdidas em horário extra após o 

término do impedimento. 

 O requerimento de regime excepcional será indeferido 

quando as faltas do requerente já tiverem ultrapassado, na 

data de início do impedimento, os 25% (vinte e cinco por 

cento) permitidos. 

 

 

DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

 

A renovação de matrícula deverá ser feita, obrigatoriamente, em cada 

período letivo, conforme o calendário acadêmico. 

Parágrafo único. Para a renovação de matrícula, o discente não 

poderá ter pendências administrativas, financeiras e/ou outras com a 

instituição. 

A não renovação de matrícula no prazo estabelecido no calendário 

acadêmico implicará o abandono de curso, e o discente será 

considerado desistente. 

Parágrafo único. Os casos omissos e extraordinários serão resolvidos 

pela Diretoria de Ensino. 

O discente de graduação poderá escolher as disciplinas que pretende 

cursar, a partir do segundo período do curso observando-se os pré-



requisitos bem como o mínimo e o máximo de carga horária 

previstos no Projeto Pedagógico do Curso. 

O discente de graduação poderá ajustar sua matrícula de acordo com 

o prazo estabelecido, desde que haja vagas e não coincidam os 

horários. 

Parágrafo único. Entende-se por ajuste de matrícula a possibilidade 

dada ao discente de graduação de retificar a configuração das 

disciplinas escolhidas na matrícula inicial do período letivo. 

A matrícula do discente de graduação na disciplina obedecerá à 

seguinte ordem de prioridades: 

I - discente regular do período; 

II - discente cursando o último período para integralização do curso, 

pendente na disciplina requerida; 

III - discentes reprovados em disciplinas do próprio curso ou que não 

cursaram a disciplina no período regular de oferta; 

IV - discentes reprovados em disciplinas de outros cursos, cuja carga 

horária seja necessária para integralização do currículo; 

V - discentes que pleiteiam matrículas em disciplinas de períodos 

posteriores ao seu período regular, no mesmo curso; 

VI - discentes que pleiteiam matrículas em disciplinas de períodos 

posteriores ao seu período regular, em outro curso. 

§1º Em uma mesma categoria, a prioridade entre os discentes se dará 

em ordem decrescente do coeficiente de rendimento acadêmico, 

apurado pela média ponderada dos resultados obtidos nas disciplinas 

cursadas. 

§2º A média ponderada será calculada pelo sistema, sendo 

considerado o peso como crédito ou carga horária nas respectivas 

disciplinas através da fórmula: Σ (nota da disciplina) X (crédito ou 

carga horária) / Σ (créditos ou carga horária). 

§3º O coeficiente de rendimento será calculado com uma casa 

decimal sem arredondamento. 

Da Matrícula em Disciplina Isolada 

Entende-se por disciplina isolada aquela que compõe o currículo dos 

cursos de graduação do IFMG, a qual será cursada por discente já 

graduado ou que esteja matriculado em curso de graduação de outra 

instituição. 

Parágrafo único. O discente tratado no caput deste artigo será 

denominado aluno especial. 



O aluno especial poderá requerer inscrição em disciplinas isoladas no 

período estabelecido no calendário acadêmico, considerando-se a 

disponibilidade de vagas e mediante apresentação de original e cópia 

dos documentos exigidos. 

O aluno especial poderá matricular-se no máximo em 02 (duas) 

disciplinas isoladas e cursá-las separadamente, em semestres 

distintos, ou simultaneamente, em um único semestre letivo, devendo 

observar as exigências estabelecidas para os discentes regulares. 

Para a matrícula em disciplina isolada, serão exigidos os pré-

requisitos da disciplina requerida, caso existam. 

Parágrafo único. A concessão de nova inscrição em outro período 

letivo dependerá da conclusão com êxito na disciplina cursada 

anteriormente. 

O aluno especial estabelecerá vínculo com a instituição por meio da 

disciplina a ser cursada, e nunca com o curso ao qual a disciplina 

pertence. 

A aprovação em disciplina isolada não será computada para fins de 

integralização curricular no curso em que ela estiver sendo oferecida. 

Parágrafo único. Será emitida, ao aluno especial concluinte da 

disciplina isolada, uma declaração de estudos informando a disciplina 

cursada, o período, a carga horária e o aproveitamento. 

As disciplinas optativas têm por finalidade complementar a formação 

do discente na área de conhecimento do curso, enriquecendo o 

conteúdo prático e teórico do currículo. 

As disciplinas optativas serão escolhidas dentre as relacionadas no 

Projeto Pedagógico, de forma a integralizar a carga horária mínima 

estabelecida na matriz curricular do curso. 

§1º O discente deverá integralizar a carga horária mínima de 

disciplinas optativas previstas na matriz curricular do seu curso. 

§2º As disciplinas optativas seguirão as normas de desempenho 

acadêmico vigentes. 

 

DA MATRÍCULA EM DISCIPLINA ELETIVA 

 

Entende-se por disciplina eletiva qualquer disciplina de cursos 

técnicos e de graduação cursada pelo discente, que não esteja 

incluída no currículo pleno do curso de origem e cujo conteúdo não 

seja previsto, mesmo que parcialmente. 



As disciplinas eletivas têm por finalidade suplementar a formação 

integral do discente e podem ser escolhidas entre as atividades 

acadêmicas curriculares oferecidas na instituição. 

§1º O discente poderá matricular-se em até 02 (duas) disciplinas 

eletivas por período, observando-se a oferta de disciplinas do seu 

nível de ensino. 

§2º Os créditos obtidos em disciplinas eletivas não serão computados 

para a integralização mínima curricular. 

O discente do curso de graduação poderá cursar disciplina eletiva 

desde que: 

I - tenha cursado os pré-requisitos, quando existirem: 

II - não exista superposição de horário com outras disciplinas 

registradas em sua matrícula; 

III - exista vaga disponível na turma; 

IV - não prejudique o andamento de seu curso de origem. 

 

DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

 

O trancamento de matrícula é a interrupção das atividades 

acadêmicas e será realizado, exclusivamente, pelo discente ou por 

seu representante legal. 

Parágrafo único. Na hipótese de descontinuidade de oferta dos 

cursos, os discentes regularmente matriculados não terão direito ao 

trancamento de matrícula. 

. O trancamento de matrícula poderá ser: 

I - total, para discentes de cursos técnicos e de graduação; 

II - parcial, somente para discentes de cursos de graduação; 

Para solicitar o trancamento, o discente deverá observar as seguintes 

condições: 

I - o cumprimento do prazo de trancamento previsto no calendário 

acadêmico, salvo nos casos previstos em lei e no caso de 

impossibilidade de frequência às aulas, após parecer do Colegiado de 

Curso; 

II - o trancamento total não poderá exceder a 1 (um) ano, sendo: 

a) 02 (dois) períodos letivos nos cursos semestrais; e 

b) 01 (um) período letivo nos cursos anuais. 

III - no caso de cursos semestrais, o trancamento de matrícula deverá 

ser renovado semestralmente, de acordo com o calendário acadêmico 

de cada campus; 



IV - é vedado o trancamento de matrícula para discentes ingressantes 

no primeiro período letivo do curso, exceto nos casos de serviço 

militar e por motivos de saúde comprovados através de atestado 

médico; 

V - se houver mudança no currículo, o discente ficará sujeito à 

adaptação de estudos no reingresso; 

VI - o trancamento total de matrícula interrompe a contagem de 

tempo para efeito de integralização do curso; 

VII - não será concedido o trancamento de matrícula ao discente com 

pendências administrativas, financeiras e/ou outras com a instituição; 

VIII - o discente de curso de graduação poderá trancar a mesma 

disciplina por, no máximo, 02 (duas) vezes. 

 

DA REINTEGRAÇÃO DE MATRÍCULA 

 

A reintegração de matrícula visa a reinserir o discente que trancou a 

matrícula às atividades acadêmicas. 

O discente que trancou sua matrícula deverá reativá-la no início do 

período letivo seguinte ao seu trancamento, obedecendo aos prazos 

previstos no calendário acadêmico de cada campus. 

§1º Ao destrancar a matrícula, o discente deverá se adaptar ao 

currículo que estiver em vigor 

§2º A Coordenação do Curso emitirá um parecer sobre a adaptação 

curricular do discente e encaminhará para o Setor de Registro e 

Controle Acadêmico. 

§3º O não cumprimento do prazo estabelecido na reintegração 

implicará a perda do vínculo entre o discente e a instituição. 

Na reintegração da matrícula, serão garantidas vagas aos discentes 

beneficiados pelo trancamento, sem prejuízo de vagas para os demais 

discentes. 

 

DO DESLIGAMENTO DE MATRÍCULA 

 

O desligamento poderá ocorrer tanto por iniciativa do discente ou por 

seu representante legal, se menor de idade, quanto por iniciativa 

ordinária da instituição. 

Ao discente que tiver sua matrícula desligada por iniciativa ordinária 

da instituição, será assegurado amplo direito de defesa. 



Parágrafo único. O discente terá 05 (cinco dias) úteis, contados a 

partir da data da citação do processo de desligamento, para exercer 

seu direito de defesa, que poderá ser julgado nas seguintes instâncias: 

I - Colegiado de Curso, para os casos de desligamento descritos nos 

incisos I e III do art. 52; e 

II - Comissão Disciplinar do Corpo Discente–CDCD, para o caso de 

desligamento descrito no inciso II do art. 52. 

O desligamento por iniciativa da instituição ocorrerá quando o 

discente: 

I - não concluir o curso no prazo máximo fixado no Projeto 

Pedagógico para integralização do currículo; 

II - estiver incluído em artigo do regime disciplinar; 

III - for reprovado por frequência e/ou rendimento em todas as 

disciplinas em que estiver matriculado em um período letivo, 

excetuando-se as seguintes situações: 

a) discentes matriculados em disciplinas de trabalho de conclusão de 

curso, estágio supervisionado e outras de mesma natureza; 

b) discentes matriculados na última série/módulo/semestre de 

integralização do curso; 

c) discentes de cursos de graduação matriculados em apenas uma 

disciplina; 

Parágrafo único. As disciplinas nas quais os discentes obtiverem 

aproveitamento de estudos e aproveitamento de conhecimentos e 

experiências anteriores não serão computadas para aplicação do 

disposto no inciso III do caput. 

Para o desligamento do discente incluído em artigo do regime 

disciplinar, será necessária a conclusão de um processo disciplinar, 

levado a termo pela Comissão Disciplinar do Corpo Discente–

CDCD, que apurará os fatos em conformidade com as normas 

disciplinares constantes no Código de Ética e Disciplina do Corpo 

Discente-CEDCD. 

Parágrafo único. No caso do desligamento tratado no caput este 

artigo, será concedida ao discente a declaração de transferência em, 

no máximo, 03 (três) dias úteis, desde que comprove não ter 

pendências administrativas, financeiras e/ou outras com a instituição 

por meio da apresentação do Nada Consta. 

O discente que tiver sua matrícula cancelada somente poderá 

reingressar na instituição mediante aprovação em um novo processo 

seletivo. 



 

DO APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS 

 

É facultado ao discente solicitar o aproveitamento de disciplinas já 

cursadas e nas quais obteve aprovação, desde que sejam 

correspondentes às disciplinas ofertadas no curso, no mesmo nível de 

ensino. 

O requerimento de aproveitamento deverá estar acompanhado do 

histórico escolar e do conteúdo programático das disciplinas, os quais 

serão submetidos à análise prévia de um docente indicado pelo 

coordenador. 

Parágrafo único. O reconhecimento oficial ou autorização de 

funcionamento do curso deverá constar na documentação 

apresentada. 

Poderá ser concedido aproveitamento de disciplinas ao discente que: 

I - tiver sido aprovado na(s) disciplina(s) análoga(s) desde que haja 

compatibilidade entre os conteúdos programáticos e entre as 

respectivas cargas horárias; 

II - tiver sido aprovado em duas ou mais disciplinas cuja somatória 

de carga horária não seja inferior à da disciplina da qual se requer o 

aproveitamento. 

Parágrafo único. O aproveitamento de estudos cujos conteúdos se 

encontram defasados dependerá de análise do mérito e recomendação 

do Coordenador de Curso e/ou docente. 

Não será concedido aproveitamento de disciplinas quando: 

I - o discente, em período anterior, no mesmo curso, matricular-se na 

disciplina e for reprovado; 

II - não for reconhecida a equivalência entre o efetivo conteúdo do 

programa ministrado ao requerente e o da disciplina cuja dispensa for 

pretendida; 

III - o aproveitamento da disciplina já tiver sido solicitado e 

indeferido; 

IV - alguma disciplina cursada já tiver sido utilizada para dispensa de 

outra disciplina do curso. 

O discente deve frequentar as aulas da disciplina da qual requereu 

dispensa até o deferimento do pedido de aproveitamento. 

O aproveitamento de disciplinas de discente em processo de 

transferência, obtenção de novo título e processo seletivo ocorrerá 

observando-se os seguintes percentuais: 



I - até o máximo de 40% (quarenta por cento) da carga horária total 

do curso para disciplinas cursadas em outra instituição de ensino; 

II - ilimitado para disciplinas cursadas exclusivamente no IFMG; 

§ 1º Havendo concomitância das situações previstas nos incisos I e II, 

deverão ser observados os seguintes critérios: 

I - primeiramente, será feito o aproveitamento das disciplinas 

cursadas no IFMG, de forma ilimitada; 

II - caso as disciplinas cursadas no IFMG ultrapassem o limite de 

40%, o aluno não poderá aproveitar disciplinas de outras instituições; 

III - caso as disciplinas cursadas no IFMG não ultrapassem o limite 

de 40%, o aluno poderá aproveitar disciplinas de outras instituições 

de forma que o somatório do percentual das disciplinas cursadas no 

IFMG e em outras instituições não ultrapasse esse limite. 

§ 2º As disciplinas cursadas em outra instituição de ensino serão 

passíveis de aproveitamento desde que tenham equivalência de, no 

mínimo, 75% do conteúdo e da carga horária com as disciplinas 

oferecidas no IFMG. 

O discente poderá cursar disciplina(s) em equivalência de carga 

horária e conteúdo, incluindo disciplina(s) com nomenclatura 

diferente, em outra turma e/ou curso. 

§ 1º Uma disciplina será equivalente a outra se tiver carga horária 

igual ou superior àquela prevista no Projeto Pedagógico do Curso e 

100% de compatibilidade do conteúdo programático, de forma a 

garantir a densidade dos estudos, o enfoque das disciplinas e a 

integralização de conhecimentos e habilidades indispensáveis ao 

perfil profissional; 

§2º uma disciplina poderá ser utilizada para equivalência de duas 

disciplinas desde que mantenha com elas correspondência de pelo 

menos 100% de conteúdo e carga horária; 

§3º duas disciplinas poderão ser reunidas para compor a equivalência 

de uma disciplina desde que mantenha com ela correspondência de 

pelo menos 100% de conteúdo e carga horária. 

§4º A coordenação do curso deverá encaminhar ao Setor de Registro 

e Controle Acadêmico um quadro de disciplinas equivalentes após 

deliberação do Colegiado do Curso. 

A disciplina será registrada no histórico escolar com a denominação 

e carga horária do IFMG, com a situação de Aproveitamento de 

Estudos (AE). 

 



DO APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

 

O discente que tiver conhecimentos e experiências anteriores, 

demonstrados por meio de provas e outros instrumentos de avaliação 

específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderá ter 

abreviada a duração do seu curso. 

§1º O discente somente poderá aproveitar até o máximo de 40% 

(quarenta por cento) da carga horária total do curso. 

§2º Os dois tipos de aproveitamento serão cumulativos e obedecerão 

à porcentagem máxima a ser aproveitada. 

As provas ou outros instrumentos de avaliação deverão aferir os 

conteúdos, as competências e as habilidades do discente em 

determinada disciplina e terão valor igual à pontuação do período 

letivo. 

Para o aproveitamento de conhecimentos adquiridos no trabalho ou 

por outros meios informais, o discente será submetido a uma 

avaliação e, se for considerado aprovado, obterá a dispensa da 

disciplina que integra o currículo do curso. 

O Colegiado do Curso deverá definir, no Projeto Pedagógico, quais 

disciplinas serão passíveis de dispensa. 

Caberá ao Coordenador designar banca examinadora especial para: 

I - estabelecer os conteúdos a serem abordados, as referências 

bibliográficas, as competências e habilidades a serem avaliadas, 

tomando como referência o Projeto Pedagógico do curso; 

II - definir as características da avaliação e determinar sua duração; 

III - elaborar, aplicar e corrigir as avaliações. 

As datas de requerimento para a avaliação, aplicação das provas e 

divulgação dos resultados deverão fazer parte do calendário 

acadêmico. 

O discente que obtiver um rendimento igual ou superior a 70% 

(setenta por cento) será dispensado de cursar a disciplina. 

§1º A pontuação a ser atribuída ao discente será a que for obtida na 

avaliação. 

§2º O aproveitamento obtido na avaliação será registrado no histórico 

escolar como Aproveitamento de Conhecimentos e Experiências 

Anteriores (ACEA), observando-se o período e a carga horária 

constantes na matriz curricular do curso. 



Não será concedido aproveitamento de conhecimentos e experiências 

anteriores quando o discente, em período anterior, no mesmo curso, 

tiver sido matriculado na disciplina e tiver sido reprovado. 

 

 


