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Capítulo X
Da Matrícula e da Inscrição em Disciplinas

Art.  113  Matrícula é o ato pelo qual o discente ou o candidato a ingresso se vincula oficialmente
à Instituição.

Art. 114 Ao efetuar a matrícula o discente contrata os serviços educacionais da Instituição através
de um contrato de prestação de serviços, assinado por ambas as partes, e se obriga a pagar as
parcelas estabelecidas para o período letivo.

Art.  115  A renovação de matrícula é reservada ao discente regularmente matriculado no período
anterior e que não esteja inadimplente com suas obrigações contratuais.

Art.  116  Ao renovar sua matrícula o discente terá que observar a sequência dos períodos letivos,
as disciplinas estabelecidas pelo currículo de seu curso e o calendário acadêmico.

Parágrafo único.  A Instituição poderá, obedecendo a critérios acadêmicos, promover a oferta de
disciplinas diferentes daquelas constantes na sequência periódica dos cursos, sem, no entanto,
acarretar qualquer prejuízo ao aluno.

Art.  117  A  renovação  de  matrícula  será  sempre  precedida  de  orientação  ao  discente,
providenciada pela coordenação do curso, em período estabelecido no calendário escolar.

Art.  118  Dentro da possibilidade de vagas e em obediência ao calendário acadêmico, depois de
encerrado  o  prazo  para  matrícula,  serão  permitidas  inclusão  ou  exclusão  de  disciplina(s)  no
programa de estudos, mediante exigência legal.

Art. 119  O regulamento próprio, estabelecido pela Reitoria e aprovado pelo Conselho Superior,
fixa as normas aplicáveis aos casos de trancamento e cancelamento de matrícula, além
dos procedimentos para isenção de disciplina.  

Seção I
Do Trancamento da Matrícula 

Art. 120  É concedido o trancamento de matrícula aos discentes de Cursos de Graduação para o
efeito de, interrompidos temporariamente os estudos e considerando o período de integralização
do curso, manter o aluno sua vinculação ao Centro Universitário e seu direito à renovação de
matrícula. 
§ 1º  O trancamento é concedido por tempo expressamente estipulado no ato, que não pode ser
superior a dois períodos letivos, consecutivos ou não, excluindo aquele em que foi concedido, se
não decorrido 30% (trinta por cento) dos dias letivos; 
§  2º  Não  são  concedidos  trancamentos  imediatamente  consecutivos  que,  em  seu  conjunto,
ultrapassem o tempo previsto no parágrafo anterior.
§ 3º  O trancamento não poderá ser negado em virtude de inadimplência. 

Art. 121  Em caso de alteração curricular fica o discente que trancou sua matrícula, obrigado a
adaptar-se ao novo currículo do Curso. 



Seção II
Do Cancelamento da Matrícula 

Art. 122 O discente de Graduação e Pós-Graduação poderá cancelar a matrícula do período letivo
em que estiver cursando, em qualquer época do ano. 

Parágrafo  único.  O  cancelamento  da  matrícula  no  primeiro  período  e/ou  ano  do  curso  de
Graduação  implica  anulação  da  classificação  no  Processo  Seletivo  e,  consequentemente,  o
desligamento do Curso e da Instituição. 


	REGIMENTO GERAL
	Art. 119 O regulamento próprio, estabelecido pela Reitoria e aprovado pelo Conselho Superior, fixa as normas aplicáveis aos casos de trancamento e cancelamento de matrícula, além dos procedimentos para isenção de disciplina.


