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TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E REGIME ACADÊMICO

Capítulo I
Do Período Letivo

Art.  90   O ano letivo, independentemente do ano civil, terá, no mínimo, duzentos dias letivos de
trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais. 
§  1º  .No  caso  do  curso  ser  ofertado  em  regime  semestral  (período),  ano  letivo,
independentemente  do ano  civil,  terá,  no mínimo,  duzentos  dias  letivos,  distribuídos em dois
períodos letivos regulares, cada um com, no mínimo, cem dias de atividades acadêmicas efetivas,
excluindo o tempo reservado aos exames finais. 
§  2º O período letivo prolongar-se-á sempre que necessário para que se completem os dias
letivos  previstos,  bem  como  para  o  integral  cumprimento  do  conteúdo  e  carga  horária
estabelecidos nos programas das disciplinas nele ministradas. 
§  3º  .A  IES  poderá  estabelecer  Plano/Programa  de  Ajuste  de  Carga  Horária  denominado
Atividades Integralizadoras,  de modo a assegurar o cumprimento integral  da carga horária do
Curso;
§  4º  Entre  os  períodos  letivos  regulares  poderão  ser  executados  programas  de  ensino  não
curriculares e de pesquisa, objetivando a utilização dos recursos materiais e humanos disponíveis.
§  5º O docente do Centro Universitário deverá informar aos discentes do Curso, antes de cada
período  letivo,  os  programas  dos  cursos  e  demais  componentes  curriculares,  sua  duração,
requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-
se a cumprir as respectivas condições. 
§  6º  É obrigatória a frequência do docente nos cursos de capacitação, bem como a execução
integral do seu programa de ensino aprovado pelo Colegiado de Curso. 
§  7º  Os Cursos de Graduação poderão oferecer até 20% da carga horária das aulas por meio de
atividades extracurriculares. 

Art. 91  As atividades do Centro Universitário estão definidas no Calendário Geral Acadêmico do
qual constam, pelo menos, o início e o encerramento de matrícula, os períodos de realização das
avaliações e exames finais. 
§  1º  O  Calendário  Geral  Acadêmico  pode  incluir  períodos  de  estudos  intensivos  e/ou
complementares,  destinados  aos  estudos  específicos  e  eliminação  de  dependências  e
adaptações. 
§ 2º  O Regime dos Cursos de Pós-Graduação, Complementação, Aperfeiçoamento, Extensão e
Atualização  é  tratado  em  regulamentação  específica  para  cada  caso,  aprovada  pelo  Órgão
Superior do Centro Universitário. 

Art.  92   O Calendário  Geral  Acadêmico  é  elaborado  pelo  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e
Extensão e aprovado pelo Conselho Superior. 


	REGIMENTO GERAL
	TÍTULO IV


