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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Gené�ca e Bioquímica
Av. Pará 1720, Bloco 2E, Sala 244 - Bairro Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38400-902

Telefone: +55 (34) 3225-8438 - www.ppggb.ibtec.ufu.br - ppggb@ufu.br
  

RESOLUÇÃO Nº 2/2019, DO COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E
BIOQUÍMICA

  

Estabelece critérios para caracterização de
Regime Especial de Aprendizagem de
discentes do Programa de Pós-graduação
em Gené�ca e Bioquímica (PPGGB).

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOQUÍMICA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE UBERLÂNDIA, em reunião ordinária, realizada aos quatorze dias do mês de outubro de 2019,
tendo em vista a aprovação de seus membros e,

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios para caracterização de Regime Especial de
Aprendizagem de discentes do Programa de Pós-graduação em Gené�ca e Bioquímica,

 

R E S O L V E:

 

Art. 1. O Regime Especial de Aprendizagem se define pela dispensa da exigibilidade da presença do
discente às a�vidades acadêmicas e subs�tuição da presença por um plano de a�vidades.                            
    

Art. 2. Poderão requerer os bene�cios do Regime Especial de Aprendizagem os discentes amparados pelo
que dispõe a legislação vigente.

§ 1º Poderão se beneficiar do Regime Especial de Aprendizagem discentes nas seguintes situações:

 

I. portadores de afecções mórbidas, congênitas ou adquiridas, que determinem distúrbios agudos ou
agudizados, caracterizados por incapacidade �sica rela�va, de ocorrência isolada ou esporádica,
incompa�vel com a frequência aos trabalhos acadêmicos, desde que se verifique a conservação de
qualidades intelectuais e emocionais necessárias para o cumprimento de a�vidades acadêmicas em
novos moldes;

II. discentes gestantes, a par�r do oitavo mês, ou em situações decorrentes do estado de gravidez;

III. discentes par�cipantes, como representantes oficiais do Brasil, dos Estados ou dos Municípios,
em congressos cien�ficos; e

IV. discentes par�cipantes de concursos ou compe�ções ar�s�cas ou espor�vas, de âmbito nacional
ou internacional, desde que registrados como compe�dores oficiais, em documento expedido por
en�dade oficial.
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§ 2º Para a concessão do Regime Especial de Aprendizagem referente aos casos enquadrados nos incisos I
e II do § 1º deste ar�go, o impedimento para frequentar as a�vidades acadêmicas deverá serem período
igual ou superior a dez dias.

§ 3º Não será concedido o Regime Especial de Aprendizagem ao discente que:

I. não fizer a solicitação dentro dos prazos previstos nestas normas;        

II. não anexar, na ocasião da solicitação, os documentos exigidos; e

III. não se submeter a perícia médica pelo setor competente da Universidade Federal de Uberlândia,
quando for o caso.

 

Art. 3. A solicitação de Regime Especial de Aprendizagem deverá ser protocolada no Setor de
Atendimento ao Aluno, dirigida à Coordenação do Programa de Pós-graduação em Gené�ca e
Bioquímica, obedecendo, em cada um dos casos previstos no art. 2, ao seguinte:

 

I. discentes que se enquadrem nos casos previstos no art. 2, § 1º, inciso I, deverão protocolar a
solicitação, pessoalmente ou por procurador, no prazo de cinco dias úteis decorridos do surgimento
do processo clínico mórbido, agudo ou episódico, anexando o respec�vo atestado médico;

II. discentes que se enquadrem nos casos previstos no art.2, §1º, inciso II, deverão protocolar
solicitação com antecedência mínima de sessenta dias da presumível data do parto, anexando a
respec�va declaração médica, na qual deverá constar a data provável do parto, ou no prazo de cinco
dias úteis, a par�r da ocorrência de complicação decorrente do estado de gravidez, igualmente
comprovada por atestado médico;

III. discentes que se enquadrem nos casos previstos no art.2, §1º, inciso III, deverão protocolar
solicitação, no prazo de dez dias antecedentes à data prevista para o início do evento, anexando o
comprovante da sua inscrição no evento e, no prazo de cinco dias úteis após o término do evento,
deverão apresentar à Coordenação do Programa de Pós-graduação em Gené�ca e Bioquímica
(PPGGB) documento comprobatório de sua efe�va par�cipação; e

IV. discentes que se enquadrem nos casos previstos no art.2, §1º, inciso IV, deverão protocolar
solicitação no prazo de dez dias antecedentes ao início do evento, anexando documento expedido
por en�dade oficial no qual se encontre registrado como compe�dor oficial. E no prazo de cinco dias
úteis após o término do evento, apresentar ao Programa de Pós-graduação em Gené�ca e
Bioquímica (PPGGB) o (s) documento (s) comprobatório (s) de sua efe�va par�cipação.

 

Parágrafo único. Discentes que se enquadrem nos casos previstos no art.2, §1º, incisos III e IV desta
resolução, que não apresentarem à Coordenação do Programa de Pós-graduação em Gené�ca e
Bioquímica (PPGGB) o (s) documento (s) comprobatório(s) de sua efe�va par�cipação no evento que deu
origem ao pedido de Regime Especial de Aprendizagem, nos prazos previstos nestas normas, terão os
bene�cios do Regime Especial de Aprendizagem cancelados e as faltas registradas.

 

Art. 4. Na avaliação da solicitação de Regime Especial de Aprendizagem, a Coordenação do Programa de
Pós-graduação em Gené�ca e Bioquímica (PPGGB) deverá levar em consideração a natureza do (s)
componente (s) curricular (es) incluídos na solicitação.

 

§1º Para os componentes curriculares de natureza teórica, sempre deverá ser concedido o Regime
Especial de Aprendizagem.

 

§ 2º Para os componentes curriculares exclusivamente prá�cos ou quando não couberem exercícios
domiciliares, não será concedido o Regime Especial de Aprendizagem, salvo em casos excepcionais, por
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deliberação do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Gené�ca e Bioquímica (PPGGB).

 

§ 3º Para os componentes curriculares teórico-prá�cos, o Regime Especial de Aprendizagem poderá ser
concedido por deliberação do Colegiado do PPGGB, após análise da relação entre as cargas horárias
teórica e prá�ca.

 

Art. 5. Após recebimento da solicitação de Regime Especial de Aprendizagem, o Coordenador e/ou
Secretaria do Programa de Pós-graduação em Gené�ca e Bioquímica (PPGGB) solicitará aos docentes
responsáveis pelos componentes curriculares nos quais o discente es�ver matriculado naquele período
le�vo que estabeleçam os planos de a�vidades a serem cumpridos pelo discente e os critérios para
avaliação da aprendizagem.

 

§ 1º O plano de a�vidades e os critérios de avaliação deverão ser encaminhados à Coordenação do
Programa de Pós-graduação em Gené�ca e Bioquímica (PPGGB), para aprovação.

 

§ 2º A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Gené�ca e Bioquímica (PPGGB) comunicará ao
discente o plano de a�vidades e os critérios de avaliação aprovados.

 

§ 3º Será de inteira responsabilidade do discente o acompanhamento dos assuntos ministrados durante o
período de vigência do Regime Especial de Aprendizagem.

 

§ 4º As a�vidades de avaliação do (s) componente (s) curricular (es), a critério da Coordenação do
Programa de Pós-graduação em Gené�ca e Bioquímica (PPGGB), deverão ser desenvolvidas na UFU
durante o período de vigência do Regime Especial de Aprendizagem, ou por meio de a�vidades
domiciliares nas datas previamente programadas, ou no prazo de trinta dias após o término do Regime
Especial de Aprendizagem.

 

Art. 6. As notas e frequências finais ob�das pelo discente em Regime Especial de Aprendizagem deverão
ser registradas pelos docentes, encaminhadas à Coordenação do Programa de Pós-graduação em
Gené�ca e Bioquímica (PPGGB), ou setor competente para registro.

 

Art. 7. Casos omissos poderão ser deliberados pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em
Gené�ca e Bioquímica (PPGGB).

 

 

 

Uberlândia, 14 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Vivian Alonso Goulart, Presidente, em 15/10/2019, às
10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Bone�, Professor(a) do Magistério Superior,
em 15/10/2019, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Renata Santos Rodrigues, Professor(a) do Magistério
Superior, em 15/10/2019, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandra Morelli, Membro de Comissão, em 17/10/2019,
às 12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1624910 e
o código CRC A6BDE10B.
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