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O Colegiado do Curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BICT), no uso 

de suas atribuições estatutárias, tendo em vista o que consta na RESOLUÇÃO Nº 1.175-

CONSEPE, de 21 de julho de 2014, 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º Aprovar as normas que disciplinam a operacionalização da atividade denominada 

Plano de Estudos, para alunos que se encontram em situação de Cancelamento Temporário 

por Recusa de Matrícula, nos seguintes casos: 

I. Reprovação por falta ou nota em todas as disciplinas em que estiver inscrito, em dois 

semestres letivos, consecutivos ou não. 

II. Reprovação por falta ou nota três vezes na mesma disciplina; 

III. Não conclusão do curso no prazo máximo fixado para integralização curricular, conforme 

o projeto pedagógico do curso. 

  

Art. 2º Plano de Estudos é o conjunto de componentes curriculares a serem cursados em um 

tempo máximo, fixado pelo Colegiado de Curso, a que se submeterá o estudante que se 

encontra em recusa de matrícula ou que foi readmitido no curso. 

 

§ 1° O tempo máximo a que se refere o caput é de três semestres após o prazo fixado para 

integralização curricular. 

 

§ 2° O aluno deverá solicitar junto à Coordenação do Curso BICT a adesão ao Plano de 

Estudos, através de formulário específico para esta finalidade. 

 

§ 3° O aluno submetido ao cumprimento de Plano de Estudos deve comprometer-se a:  

a) Não ultrapassar o tempo máximo fixado no Plano de Estudos;  

b) Não deixar de matricular-se semestralmente;  

c) Não trancar matrícula;  

d) Não ficar reprovado por falta.  

 

§ 4° A matrícula do aluno em cumprimento de Plano de Estudos é de competência exclusiva 

da Coordenação do BICT. 

 

§ 5° O Plano de Estudos compreende todos os componentes curriculares pendentes e aqueles 

a serem integralizados no prazo máximo fixado para conclusão do plano de estudo.  

 

§ 6° O não cumprimento quaisquer um dos itens dispostos no parágrafo 3º, alíneas a, b, c e d do 

artigo 2º desta norma, implicará no desligamento do estudante da instituição, ressalvados os 

casos relativos a irregularidades na oferta de componentes curriculares. 
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§ 7° O aluno que estiver cumprindo Plano de Estudos poderá cursar disciplinas na modalidade 

Estudo Dirigido somente quando, cumulativamente: 

a) Estiver no último semestre do período máximo a que se refere o parágrafo 1°, do Art. 2°; e 

b) Não houver oferta de componente curricular no período regular. 

 

§ 8° Para cumprir o disposto no parágrafo 7°, o professor deve possuir afinidade com a 

disciplina e, preferencialmente, não ter ministrado anteriormente o componente curricular 

para o aluno em situação de Plano de Estudos. 

 

a) No caso de inexistência de professor que não tenha ministrado o componente curricular 

anteriormente, o Estudo Dirigido deverá ser realizado por aquele que houver ministrado o 

componente curricular a menor quantidade de vezes. 

 

Art. 3º O Estudo Dirigido poderá ser realizado sob a forma de seminário, lista de exercícios, 

revisão bibliográfica, relatório de atividades ou de outros instrumentos avaliativos 

estabelecidos a critério do professor, devendo preferencialmente abranger a totalidade da 

ementa do componente curricular presente no PPC do BICT. 

 

§ 1° O aluno que assinar o Estudo Dirigido elaborado pelo professor, compromete-se a 

cumprir as etapas avaliativas, sob pena de reprovação no componente curricular em que 

estiver matriculado. 

 

§ 2° Os critérios de avaliação serão definidos pelo professor, com base nos artigos 163 a 169 

da Resolução Nº 1.175-CONSEPE, de 21 de Julho de 2014 e, no Sistema de Avaliação do 

Projeto Pedagógico do Curso. 

 

a) Será considerado aprovado em componente curricular o aluno que obtiver média igual ou 

superior a 7 (sete). 

Art. 5 º Os casos omissos serão analisados pela Coordenação e apreciados pelo Colegiado do 

BICT. 

Art. 6º Revoga-se a Norma Regulamentar COBICT N
o
 01/2016 de 18 de novembro de 2016.  

Art. 7º A presente Norma Regulamentar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 

Balsas, 11 de abril de 2017. 
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