
Resolução 01/2010 – CONCEPLAN 
 
   

Normas de Matrícula por Créditos e Pré-Requisitos e 
Procedimentos Acadêmicos a partir do semestre 2011/01 
para os cursos de Graduação do Centro de Educação do 
Planalto Norte - CEPLAN/UDESC  

  
  
O Presidente do Conselho de Centro de Educação do Planalto Norte da Fundação 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições,  
  
RESOLVE:  
  
I – DAS NORMAS DE MATRÍCULA  
  
Art. 1º - Fica instituída a presente Resolução para os cursos de Graduação do Centro 
de Educação do Planalto Norte, cujas grades curriculares sejam por crédito e pré-
requisitos. 
  
  
Parágrafo único – Aplicam-se subsidiária e complementarmente, e naquilo que com 
estas não conflitem, todas as demais normas contidas no Regimento Geral da 
UDESC, suas alterações e disposições infra-regimentais.  
  
  
II – DA MATRÍCULA  
  
Art. 2º - A matrícula será semestral e efetuada em disciplinas para as quais o aluno  
tenha  cumprido  o(s)  pré-requisito(s),  estabelecido(s)  no  Plano  Pedagógico  de 
Curso  (PPC) de cada curso, observando os  limites dispostos pela Resolução 
017/2005, do CONSEPE.  
  
Art. 3º - As vagas em cada disciplina serão preenchidas com base em um escore 
individual por acadêmico, designado por Coeficiente Escolar (CE). O Coeficiente 
Escolar será obtido a partir da ponderação dos seguintes critérios:  
  
Critérios  
  
a. Aproveitamento Quantitativo (AQ)  

  

 
 
Onde,  
  
NCC = Número de Créditos Concluídos;  
NMCC = Número Mínimo de Créditos do Curso  
  
b. Desempenho Qualitativo  
b.1 Média das Notas obtidas (MN)  
  
  




 
Onde,  
  
n = Número de disciplinas em que o discente já se matriculou;  
MDi = Média da Disciplina i;  
NCDi = Número de Créditos da Disciplina i ;  
NCM = Número de Créditos em que o discente já se Matriculou.  
  
b.2 Rendimento (RD)  
  

 
 
Ponderação  
  

CE = 100×(0,60×AQ)+(0,25×MN)+(0,15×RD) 
  
Art. 4º - Para cálculo deste escore serão consideradas as informações acumuladas do 
acadêmico a partir do seu ingresso no curso.  
  
Art. 5º - Todos os cálculos se utilizarão de cinco casas decimais.  
  
Art 6º - A matrícula dos acadêmicos será efetuada obedecendo  a  ordem decrescente 
do escore CE, e efetivada em tempo real, ou seja, no ato da escolha de uma disciplina 
que lhe esteja apta;  
  
§ 1º - Cada acadêmico, individualmente e por curso, terá data e horário a partir do qual 
estará apto a realizar sua matrícula;  
  
§ 2º - O sistema disponibilizará a data e horário com, no mínimo, 72 horas de 
antecedência do início do período de matrícula, estipulado no calendário acadêmico 
da Universidade;  
  
§ 3º - O intervalo de liberação entre um CE e seu subseqüente será no mínimo de 5 
minutos, o que disponibilizará tempo para o acadêmico efetivar sua matrícula, 
observando-se os pré-requisitos e as disponibilidades de vagas oferecidas pelo 
sistema acadêmico, no momento do acesso;  
  
§ 4º - Se o acadêmico não efetivar sua matrícula no período de tempo que lhe foi 
dedicado, passará este a concorrer com os subseqüentes CE que forem autorizados 
pelo sistema, bem como, com os antecessores que não realizaram a matrícula;  
  
§ 5º - A  partir  do  instante  que  o  sistema  autorizar  o  acadêmico  a  efetuar  sua 
matrícula,  até  o  enceramento  do  período  de  matrícula,  este  estará  apto  a  
acessar  o sistema  e modificar  suas  escolhas,  ficando  validada  para  efeitos  de 
matrícula  a  última alteração, registrada através de protocolo autenticado com data e 
horário do acesso.  
  



Art. 7º - Em caso de igualdade entre dois ou mais CE, o desempate ocorrerá, de forma 
decrescente, através dos quesitos que compõem o CE, na ordem: AQ, MN e RD. 
Persistindo o empate será considerada, em ordem decrescente, a média obtida no 
Concurso do Vestibular.  
  
Art. 8º - Os calouros, acadêmicos que estão fazendo a primeira matrícula no curso, 
estão excluídos desta classificação por terem CE igual a 0 (zero) e  data diferenciada 
para matrícula.  
  
Art. 9º - No caso da perda da matrícula (conforme Regimento Geral da UDESC), o 
preenchimento das vagas se dará de acordo com os Artigos 3º e 7º, desta resolução, 
observando-se o saldo de vagas remanescente.  
  
III– DA TRANSFERÊNCIA  
  
Art. 10 - Aos alunos transferidos é permitida a matrícula nas disciplinas autorizadas 
pelo Coordenador de Colegiado de Ensino de cada curso ou Chefe de Departamento, 
observados os critérios de pré-requisitos e limites de créditos e atendendo à resolução 
17/2005 do CONSEPE.  
  
IV– DO AJUSTE DE MATRÍCULA  
  
Art. 11 - O ajuste de matrícula dar-se-á conforme determinado no calendário 
acadêmico da Universidade.  
  
§ 1º - No período reservado ao ajuste via Internet, todos os acadêmicos estarão aptos 
a realizarem modificações, observando-se pré-requisitos e disponibilidade  de vagas, 
no momento do acesso;  
  
§ 2º - No período reservado ao ajuste pela secretaria, os acadêmicos deverão se 
dirigir ao Chefe de Departamento, através de formulário próprio, solicitando os ajustes 
desejados;  
  
§ 3º - Os Chefes de Departamento deverão fazer a análise das solicitações, 
observando-se:  
  
I – Em havendo vagas, os acadêmicos devem ser incluídos em turmas exclusivas de 
seu  respectivo  curso,  ou,  caso  existam,  nas  turmas  não-exclusivas;  porém,  não 
havendo vagas naquelas, será permitida a  inclusão em  turma exclusiva de outro 
curso, mediante autorização prévia do respectivo Chefe de Departamento;  
  
II – Para efetivação da matrícula, serão observados o Art. 3º e o Art. 7º, desta 
resolução.  
  
 
V – DOS PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS NO INÍCIO DO SEMESTRE  
  
Art. 12 - Até 7 (sete) dias antes do início do semestre, conforme calendário oficial da  
UDESC,  o  professor  deverá  encaminhar,  por  meio  eletrônico,  ao  chefe  de 
Departamento  onde  está  lotado,  o  plano  de  ensino  para  a(s)  disciplina(s)  sob  
sua responsabilidade nos moldes da legislação em vigor.  
  
Art. 13 - Até o décimo dia útil após o início do semestre letivo, os Chefes de 
Departamento deverão encaminhar aos demais chefes de departamentos dos Cursos 
para os quais ministram disciplinas, os respectivos Planos de Ensino para que os 



mesmos possam elaborar e publicar, via secretaria acadêmica, o Cronograma de 
Exames, até 60 dias após o início do semestre letivo, através de edital.  
  
§ 1º - O Cronograma de Exames deverá  priorizar  a  não  realização,  dentro  de uma 
mesma fase, de dois ou mais exames em um mesmo dia;  
  
§ 2º - Na elaboração do Cronograma de Exames deverá ser observada, em caso de 
conflito de datas, a prioridade para o exame marcado para o horário oficial reservado 
para a disciplina no semestre corrente.  
  
§ 1º - O Cronograma  de Exames  deverá  priorizar  a  não  realização,  dentro  de uma 
mesma fase, de dois ou mais exames em um mesmo dia;  
  
§ 2º - Na elaboração do Cronograma de Exames deverá ser observada, em caso de 
conflito de datas, a prioridade para o exame marcado para o horário oficial reservado 
para a disciplina no semestre corrente.  
  
VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
  
Art. 14 – Esta Resolução entra em vigor a partir da sua aprovação no CONCEPLAN do 
Centro de Educação do Planalto Norte da UDESC. 
  
 
São Bento do Sul, 11 de novembro de 2010.  
  
  
Prof. Pio Campos Filho  
Presidente 


