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RESOLUÇÃO CCA nº 001/2020  - Critérios para avaliar os pedidos de extensão de prazo 

 

A Comissão do Curso de Administração reunida no dia 02/03/2020, considerando os pedidos de 

extensão de prazo previstos no art. 120 do Regimento da PROGRAD que determina sobre os 

seguintes prazos máximos para a integralização do Curso, conforme segue:  

 

I - 50% (cinquenta por cento) de acréscimo para os cursos de período integral;  

II - 75% (setenta e cinco por cento) de acréscimo para os cursos de período parcial;  

III - Em casos excepcionais, que devem ser analisados individualmente e aprovados pelas 

Comissões de Cursos e posteriormente homologados pelo CG, o prazo máximo de integralização 

pode ser estendido em até 100% acima do mínimo previsto para conclusão do curso.  

§1º Em caso de transferência interna, o prazo máximo de integralização do novo curso será 

calculado a partir da data de ingresso do estudante no curso de origem.  

§2º Quando o cálculo do prazo de integralização apontar um número fracionado, este deverá 

ser arredondado para cima de forma a totalizar um período letivo completo.  

 

Resolve definir como critérios para avaliar os pedidos de extensão de prazo:  

 

1) Coeficiente de Rendimento (CR) maior ou igual a 6,0;  

2) Percentual de integralização maior do que 67% da carga total do curso;  

3) Afastamento justificado por um período maior ou igual a 60 dias por doença ou para intercâmbio 

institucional;  

4) Não será considerado como critério participar de outras atividades curriculares ou 

extracurriculares;  

5) Adequação do plano de conclusão proposto pelo aluno.  

Em caso de pedidos posteriores de extensão do prazo de integralização será avaliado o cumprimento 

dos planos aprovados anteriormente.  

 

Casos omissos serão apreciados pela Comissão de Curso de Administração.  
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As regras entram em vigor a partir da sua publicação em 6 de abril de 2020.  
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