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CAPITULO I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

  

Art. 1°. - Este regulamento estabelece as normas gerais, critérios e fluxos 

referentes à integralização, reintegração e destrancamento de matrícula dos 

Cursos de Graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO.  

Art. 2° - O currículo e seu conteúdo, a duração total e os prazos de integralização 

de cada curso de graduação são fixados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO, de acordo 

com as diretrizes e normas estabelecidas pelos órgãos competentes.  

  

CAPITULO II 

DA INTEGRALIZAÇÃO 

 

Art. 3° - O tempo de integralização de cada curso é variável, sendo respeitados os 

prazos definidos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos.  

Art. 4° - Alterações de matriz curricular nos cursos podem resultar em adaptação 

do aluno em nova matriz, caso o discente regularmente matriculado não 

acompanhe a evolução da série da matriz vinculada na matricula, devido a 

dependências, adaptações, reintegrações ou destrancamento de matrícula. Neste 

caso, deverá cursar todos os componentes curriculares correspondentes à matriz de 

destino para integralizar o curso. 

§ 1° - O discente poderá cursar as adaptações de acordo com o plano de estudos 

determinado pela coordenação do curso.  

I - O plano de estudos consiste na indicação dos componentes curriculares a cursar 

nos períodos letivos. 
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§ 2° A dispensa de componentes curriculares na matriz de destino, por ter cursado 

correspondentes na matriz de origem, será definida por meio de análise de 

equivalência de conteúdos e de carga horária. 

I – A dispensa por equivalência é realizada automaticamente na migração de 

matriz, por meio da validação de equivalência homologada previamente pela 

coordenação do curso. 

 

CAPITULO III  

 DA REINTEGRAÇÃO E DESTRANCAMENTO DE MATRÍCULA   

 

Art. 5° - A reintegração é uma modalidade de ingresso permitido somente aos 

alunos que não efetuaram a renovação de matrícula nos prazos estabelecidos em 

calendário acadêmico, caracterizando abandono de curso.  

Art. 6° - Somente será aceita a reintegração de discentes que tenham sido 

desvinculados do curso por abandono, pelo intervalo máximo de quatro períodos 

letivos retroativos à solicitação. Discentes em situação de desvinculo por 

abandono, por períodos superiores a quatro períodos letivos, deverão realizar novo 

processo seletivo.  

Parágrafo Único: será permitida apenas uma única reintegração ao curso. 

Art. 7° - O pedido de reintegração deverá ser formalizado na central de 

atendimento ao aluno, nos prazos fixados em calendário acadêmico. O deferimento 

ficará condicionado à análise de vaga realizada pela secretaria de graduação, 

viabilidade de adaptações analisada pela coordenação de curso e inexistência de 

inadimplência atestada pelo setor financeiro.   
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Art. 8° - O discente reintegrado deverá cumprir a matriz curricular definida no 

processo de reintegração, sendo que a indicação do período no qual será 

matriculado será realizada por meio de pareceres da secretaria e da coordenação 

de curso, quando necessário.  

Art. 9° - Poderá requerer destrancamento de matrícula o discente que estiver com 

matrícula trancada no período antecessor ao da solicitação, devendo formalizar o 

pedido na central de atendimento ao aluno, nos prazos estabelecidos em 

calendário acadêmico.   

Parágrafo Único - O deferimento ficará condicionado à inexistência de 

inadimplência atestada pelo setor financeiro. Em caso de não oferecimento de 

turma regular, a secretaria  de graduação indicará a turma disponível para 

possibilitar a matricula no período letivo.  

 Art. 10° O aluno que tiver deferido o destrancamento de matrícula, nos termos 

expressos no Regimento Institucional, fica sujeito à adaptação de matriz curricular, 

conforme prevê o artigo 4º deste regulamento.  

Art. 11º – Este Regulamento entra em vigor no período letivo posterior à data de 

sua aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e Conselho de 

Administração Superior (CAS), tendo validade para todos os alunos regularmente 

matriculados nos Cursos de Graduação do Centro Universitário São Camilo. 

 

 


