
 
 

 Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Núcleo de Ciências Humanas 

Departamento de Ciências da Educação 

  
 

Instrução Normativa Nº 001/DECED/UNIR/2017, 21 de junho de 2017 

 

Estabelece procedimentos para matrícula de 

alunos regulares por inclusão de disciplina nos 

cursos de graduação da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia. DED 

 

O Departamento de Ciências da Educação da Universidade Federal de Rondônia - 

UNIR, usando de suas atribuições, considerando a resolução 472/CONSEA, de 07 de abril de 

2017, RESOLVE: 

 

Art. 01 Apresentar a presente Instrução Normativa com orientações sobre os procedimentos, 

documentos e fluxo administrativo para matrícula de alunos regulares do Curso de Pedagogia 

- Campus Porto Velho, por inclusão de disciplina, nos cursos de graduação da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia. 

 

 

DAS COMPETÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E 

DO CONSELHO DE DEPARTAMENTO 

 

Art. 2 conforme preconiza o Art. 39 do Regimento Geral da UNIR, os Departamentos são 

administrados: 

I - Em nível deliberativo e consultivo, pelo Conselho de Departamento; 

II - Em nível executivo, pelo Chefe de Departamento; 

 

Art. 3 Ao Conselho de Departamento, conforme Art. 41, entre outras atribuições, compete: 

XI. Deliberar sobre a compatibilização dos programas, cargas horárias e planos de ensino das 

disciplinas da estrutura curricular dos cursos a ele vinculados com o perfil do profissional 

objetivado pelo curso; 

XIV. Acompanhar a vida acadêmica dos discentes, especialmente no que se refere à 

integralização de currículos; 

XVI. Deliberar quanto aos aspectos da vida acadêmica do discente; 

XVII. Acompanhar a execução do currículo quanto a diretrizes e objetivos do curso, 

avaliando, controlando e verificando as relações entre as diversas disciplinas e propondo as 

medidas cabíveis; 

XIX. Acompanhar a execução das normas e procedimentos referentes ao aproveitamento de 

estudos; 
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XXI. Deliberar sobre solicitação de vaga e aproveitamento de disciplinas oriundas de outras 

instituições. 

 

DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE DISCIPLINAS 

 

Art. 4 Ao Departamento, no âmbito do acompanhamento do fluxo administrativo, compete: 

I.  Estabelecer prazo para requerimento de análise da equivalência; 

II.  Analisar emitir parecer técnico em requerimentos de equivalência; 

III.  Encaminhar as análises dos requerimentos, com pareceres técnicos para apreciação do 

Conselho de Departamento; 

IV.  Divulgar decisão do Conselho de Departamento, na página eletrônica do 

Departamento e em murais de acesso dos acadêmicos; 

V.  Disponibilizar para os acadêmicos requisitantes, documento com decisão do Conselho 

de Departamento.  

 

Art. 5 Para solicitação de análise de equivalência e autorização para cursar disciplina, visando 

integralização de créditos.  

I.  O discente deverá solicitar, em Requerimento próprio (Anexo I), dentro do prazo 

estabelecido pelo Departamento, análise da equivalência e autorização do Conselho de 

Departamento para cursar disciplina; 

II.  No requerimento, que deverá vir acompanhado do Programa da disciplina que 

pretende cursar, o acadêmico deverá indicar o código e o nome da disciplina, bem como o 

Departamento a que está vinculada; 

III.  Caso o requerimento compreenda a análise de equivalência de várias disciplinas as 

com vistas ao aproveitamento de uma única, o acadêmico deverá informar a ordem de 

prioridade, para que sua matrícula seja processada em apenas uma das disciplinas indicadas.  

 

Art. 6 Da solicitação de inclusão de disciplinas 

 

I.  A solicitação de inclusão de disciplinas deverá ser feita pelo acadêmico ou por seu 

procurador, em requerimento próprio (Anexo III) com comprovação de autorização do 

Departamento ao qual se vincula, nos prazos estabelecidos pelo calendário acadêmico, 

observando a existência de vagas que deverá ser informada pela DIRCA após os prazos de 
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matrículas, rematrículas e reintegração;  

II.  A solicitação deverá ser protocolada junto ao protocolo acadêmico, se observando o 

cumprimento dos requisitos formais, será encaminhada os Departamentos.  

 

Parágrafo único: Não serão acolhidos requerimentos de análise ou pedidos de inclusão 

realizados extemporaneamente aos prazos ou que não atendam aos critérios necessários, 

conforme preconiza a resolução 472/CONSEA, de 07 de abril de 2017. 

 

 

 

Porto Velho, 21 de junho de 2017. 

 
 
 
 
 

Professora Dra Marcia Machado de Lima 

Chefe do Departamento de Ciências da Educação 

Portaria nº. 892/GR – 21/09/2016 
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ANEXO I 
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ANEXO III 

 


