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APRESENTAÇÃO
A permanência no curso é o ato por meio do qual o/a estudante que já integralizou seu
curso poderá permanecer na Universidade cursando Componentes Curriculares,
cumprindo carga horária para além da exigida no Projeto Pedagógico de Curso (PPC).
Somente poderá solicitar permanência no curso o/a estudante que integralizou seu
curso no prazo mínimo/regular, não sendo permitida a permanência para estudantes
que integralizem o curso em prazo superior ao regular
Uma vez que atinja a integralização curricular, o/a estudante poderá solicitar a
permanência no curso por, no máximo, três períodos letivos, de acordo com o prazo
estabelecido no calendário acadêmico.
A permanência no curso é regulamentada pela Resolução CONSUNI n. 10/2021.
Neste documento é apresentado o fluxo do processo de solicitação de permanência no
curso, que se inicia a partir da solicitação do/a estudante no Setor de Apoio Acadêmico.
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FLUXO
1. Uma vez que tenha atingido o status “formada/o” no Sistema Integrado de Gestão
de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e tenha integralizado seu curso no prazo
mínimo/regular, a/o estudante poderá realizar sua solicitação de permanência no
curso no Setor de Apoio Acadêmico do seu campus por meio de requerimento, de
acordo com o prazo estabelecido em calendário acadêmico.
2. Conforme o art. 16 da Resolução n. 10/2021, estudantes que já possuam três ou
mais períodos letivos cursados na condição de permanência no curso em
junho/2021 não poderão solicitar nova permanência, devendo requerer colação de
grau de imediato.
3. O Setor de Apoio Acadêmico verificará os seguintes requisitos para deferir ou não
o pedido da/o estudante:
•
•

se a/o estudante não ultrapassou o prazo regular para integralização
curricular;
se a solicitação é para o quadrimestre seguinte ao da integralização
curricular.

4. Caso a/o estudante cumpra os requisitos acima, o Setor de Apoio Acadêmico
registrará a permanência no curso no histórico acadêmico da/o estudante e
comunicará a esta/e para que realize inscrição em Componentes Curriculares. Caso
a/o estudante tenha ultrapassado o prazo regular para integralização de curso e/ou
tenha deixado de realizar a solicitação de permanência no quadrimestre seguinte
ao da integralização curricular, o Setor de Apoio Acadêmico deverá indeferir o
pedido da/o estudante.
5. A cada período letivo, após a Inscrição Extraordinária em Componentes Curriculares
(CCs), o Setor de Dados Acadêmicos (DPA/Progeac) verificará as/os estudantes em
permanência no curso que não solicitaram inscrição em CCs e solicitará aos Setores
de Apoio Acadêmico dos campi o encerramento da permanência, comunicando
às/aos estudantes de tal encerramento devido à ausência de inscrição em CCs e
orientando para que solicitem colação de grau.
6. A cada período letivo o Setor de Dados Acadêmicos (DPA/Progeac) verificará as/os
estudantes que atingiram o limite máximo de permanência no curso e solicitará aos
Setores de Apoio Acadêmico dos campi o encerramento da permanência,
comunicando às/aos estudantes de tal encerramento e orientando para que
solicitem colação de grau.
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