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Resolução 01/SCCAD/2017

Dispõe 'sobre as solicitações de proa'ogação de prazo para
integl'alização curricular, regulamentando Q art. 62 dR Resolução n'

1 7/cun/1 997 no cui:se de Administraçã.o.
/

A presidente do Colegiado do Curso de Graduação em Administração do Centro Sócio
Ecoa.amigo da Universidatle Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,

R 'E S O .L VE
l

Art. l o - Os pedidos de prorí'ogação de prazos para a integralização curricular sonleilte serão
concedidos pelo prazo tnáximo de 2 (dois) semestres após o encerramento do período máximo
de integral ização Curricular do Guisa, conforme.as regras estabelecidas a seguir:

a)

b)

c)

Alunos que necessitem illtegralizai até 4 (quatro') disciplinas terão direto ao prazo
adicional de l (um) semestl'e;

Alunos que necessiteill integralizár 5 (cinco) a 8 (oito) disciplinas terão direito aQ plazQ
adicional de 2(dois) semesti'es;
Alunos com débito das duas disciplinas relacionadas ao Trabalho de Curso terão o
prazo de 2 (dois) semestres, somente nos casosem que estas são as únicas disciplinas
não integral.izad as .

Art 2' - Os casos que apresentarem situações .excepcionais, como graves doenças, tratanjçnta+
médicos que impeçam o acadêmico de freqtientãr a universidade e casos'de calamidade púbiiçâ,
devidamente comprovados deverão ser anal içados pela Coordenação do Curso e encam inhadoÊ
para aprovação do Colegiada do-Curso.' ' ' \
Art. 3' - A. solicitação de prorrogação de prazos para integral ização cun ocular somente .poderá
sei'.feita m.adiante abertura de .processo administrati.vo na Coordenadgria do Curso

Art:. 4':- O sol icitante deverá anexar ao pedido.um plano de trabalha para conclusãodo curso .

duj;ante o período de prorrogação sol icit8do.
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