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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO Nº 01/2014

EMENTA: Confere nova redação ao art. 57,
II, do Regimento Geral da UFPE,
no que
diz
respeito ao
trancamento de matrícula.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, “b”, do Estatuto da Universidade, e
CONSIDERANDO o decidido pelo Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e
Extensão da UFPE em sua 2ª Sessão Extraordinária, realizada em 05 de novembro deste
ano;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o trancamento de matrícula requerido por
alunos militares em período de treinamento e/ou selecionados para participar de missões
de paz ou eventos similares;
RESOLVE:
Art. 1º. O art. 57, II, do Regimento Geral da Universidade Federal de Pernambuco
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 57. omissis
II.

o trancamento apenas será concedido se requerido,
mediante os procedimentos indicados no Edital de
Matrícula, até 1/10 (um décimo) do semestre letivo a
que se refira, salvo:
a) por motivo de força maior, superveniente ao
encerramento
do
prazo
e
devidamente
documentado, a critério do Diretor de Gestão
Acadêmica; ou
b) para fins de participação do aluno em estágios
das Forças Armadas, treinamentos militares,
missões de paz ou atividades semelhantes,
devidamente documentados, a critério do Diretor
de Gestão Acadêmica;

Art. 2º. Nas hipóteses descritas no artigo anterior, o trancamento será concedido
ainda que o aluno se encontre no primeiro ano de vínculo institucional com a UFPE, não
se lhe aplicando o art. 4º da Resolução n. 03/2008, deste Conselho Universitário.
Art. 3º. Os casos omissos serão julgados pelas Câmaras de Graduação e
Admissão e Ensino Básico do CCEPE.
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Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial
da Universidade, revogadas as disposições em contrário.

APROVADA NA PRIMEIRA (1ª) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO, REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2014.
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