
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
DIAMANTINA – MINAS GERAIS 

 

www.ead.ufvjm.edu.br   

 

Orientação aos estudantes dos cursos de especialização Lato Sensu inscritos em turmas 

anteriores e que não concluíram o curso.  

 

Prezados estudantes,  

A Diretoria de Educação Aberta e a Distância aprovou na 37
a
 reunião do Conselho 

Diretor as seguintes orientações para os estudantes que cursaram as especializações em 

Ensino de Matemática, Ensino de Geografia e Gestão Pública Municipal e não 

concluíram pelos seguintes motivos:  

- Foram reprovados em até duas disciplinas  

ou  

- Não apresentaram o trabalho de conclusão de curso (TCC).  

Informa que:  

A Resolução 13, de 09 de Fevereiro de 2012 do CONSEPE da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri prevê em seus art. 45 e 46:  

Art. 45 O aluno reprovado em até duas disciplinas poderá repeti-las em 

turmas subsequentes, desde que seja oferecida nova turma, sem 

prejuízo do número de vagas pré-fixado.  

Art. 46. Será automaticamente desvinculado do curso o aluno que: 

a) for reprovado em três ou mais disciplinas; 

b) for reprovado duas vezes na apresentação da monografia; 

c) não cumprir as exigências do curso. 

 

Em consonância com a supracitada Resolução e tendo em vista os parâmetros de 

fomento da UAB/CAPES, o Conselho Diretor informa que:  

- O aluno reprovado em até duas disciplinas poderá solicitar a matrícula mediante a 

disponibilidade de vagas, respeitando o limite pré-fixado para os polos;  

- O prazo máximo para que o estudante possa regularizar sua situação em relação às 

disciplinas pendentes será uma turma subsequente; 
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- Caberá ao estudante comparecer às atividades presenciais no polo em que for 

matriculado, conforme previsto no PPC de cada curso. 

Abaixo seguem algumas orientações com as particularidades de cada curso:  

 

1) Nos cursos em que o Trabalho de Conclusão de Curso/Monografia for considerado 

uma disciplina, como é no caso do curso de Especialização em Gestão Municipal, esta 

inclui-se nas duas reprovações previstas no art. 45 supracitado. 

2) Os procedimentos operacionais de matrícula do aluno serão procedidos pela 

secretaria da DEAD, conforme o cronograma de oferta das disciplinas a ser divulgado 

pelas coordenações dos cursos nos meios de comunicação oficiais da Diretoria bem 

como da instituição. 

 

Caso o estudante tenha outras dúvidas, os e-mails das coordenações são:  

 

Especialização em Ensino de Matemática para o Ensino Médio - edson.gagliardi@ufvjm.edu.br  

Especialização em Ensino de Geografia - engeo@ead.ufvjm.edu.br  

Especialização em Gestão Municipal - secgestaomunicipal@gmail.com  
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