
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO Nº 28.2021, DE 31 DE MAIO DE 2021

  

Autoriza, em caráter excepcional, a
matrícula de discentes não
portadores de documento
comprobatório da conclusão do
Ensino Médio.

O Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, no uso de
suas atribuições legais e regulamentares e tendo em vista o que consta no Processo SEI
23071.912382/2021-23  e foi deliberado, por maioria, em sua reunião ordinária
realizada de forma remota, nos termos do artigo 10 da Resolução 10.2020 do Conselho
Superior, no dia 28 de maio de 2021,

 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 24, VIII e 27 do Estatuto da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);

 

 CONSIDERANDO o Disposto no Artigo 44, II da Lei nº 9394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;

 

CONSIDERANDO o disposto no item 13, II do Edital 09/2020 do Programa
de Ingresso Seletivo Misto da Universidade Federal de Juiz de Fora (PISM/UFJF);

 

CONSIDERANDO o disposto no anexo Anexo I do Regulamento de
Matrícula aprovado pela Portaria nº 464/2021, da Reitoria da UFJF, de 16 de abril de
2021;

 

CONSIDERANDO a alteração do calendário escolar das escolas do Ensino
Médio em consequência da Pandemia da COVID-19;

 

CONSIDERANDO que o ano letivo independe do ano civil;

 

CONSIDERANDO as decisões judiciais determinando a matrícula no curso
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superior em 2021 sem a conclusão do Ensino Médio;

 

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Superior da Universidade,
tomada na reunião do dia 30 (trinta) de março de 2021, em continuidade à reunião do
dia 26 (vinte e seis) de março de 2021;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º. Autorizar, em caráter excepcional e por prazo determinado, a
matrícula, em caráter precário, de candidatos aprovados nos Processos Seletivos da
UFJF para ingresso no primeiro semestre letivo de 2021, sem apresentação de
documento comprobatório da conclusão do Ensino Médio.

Parágrafo único: A matrícula em caráter definitivo fica condicionada à
apresentação de documento expedido pela Escola em que o candidato estiver cursando
o último ano ou série do Ensino Médio, informando a data de encerramento do
respectivo ano/série letivo.

 

Art. 2º. Os alunos beneficiados pela autorização expressa no artigo anterior
deverão enviar à Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (CDARA) o
comprovante oficial da conclusão do Ensino Médio até 15 (quinze) dias após a data
informada no documento expedido pela Escola.

Parágrafo único: O aluno que não apresentar o comprovante de conclusão
do Ensino Médio no prazo definido no caput ou que for reprovado no último ano ou
série do Ensino Médio, terá sua matrícula  na UFJF cancelada.

 

Art. 3º. A matrícula, nos termos desta Resolução, assegura ao aluno o
direito de participar das atividades programadas para o curso até o prazo estabelecido
no art. 2º, sendo obrigatória a apresentação de documento comprobatório da
conclusão do Ensino Médio para a continuidade dos estudos na UFJF. 

 

Art. 4º. Aplicam-se os efeitos desta Resolução até a data de 15 (quinze) de
setembro de 2021.

 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Juiz de Fora, 31 de maio de 2021.

 

Edson Vieira da Fonseca Faria

 Secretário Geral

 

Marcus Vinicius David

Presidente do CONSU
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Documento assinado eletronicamente por Edson Vieira da Fonseca Faria,
Secretário(a) Geral, em 31/05/2021, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcus Vinicius David, Reitor, em
01/06/2021, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf
(www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o
código verificador 0376763 e o código CRC A218FC52.

Referência: Processo nº 23071.902851/2021-19 SEI nº 0376763
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