NORMATIVA INTERNA FAC/MG N° 011
TRANCAMENTO DE MARTÍCULA DA
FACULDADE ADJETIVO-CETEP
Regulamentando de acordo com o capítulo IV do Regimento Interno da Faculdade Adjetivo CETEP, que trata da sistemática para Trancamento de Matrícula.

DA CONCESSÃO

Art. 1º - Objetivando manter a vinculação do aluno, bem como o decorrente direito à
renovação de matrícula, os Coordenadores Acadêmicos, podem conceder o trancamento de
matrículas para interrupção temporária dos estudos.

Art. 2º - Compete à diretoria, ouvidas Coordenadorias de Cursos, regulamentar o trancamento
de matrícula, observando-se os seguintes princípios básicos:
a)

Pode ser requerido a qualquer momento; exceto no 1º semestre do curso;

b)

Será feito por semestre;

c)

No ato do seu requerimento, deve estar expressamente estipulado o tempo de

interrupção, que não pode ser superior a 2 (dois) anos incluindo aquele em que foi concedido;
d)

Pode ser requerido por mais de 1 (uma) vez, sucessiva ou intercaladamente, cuidando-

se, entretanto para que, em conjunto, não seja excedido o tempo previsto no item anterior;
e)

Não deve contemplar o mesmo período por mais de 2 (duas) vezes;

f)

Interrompe as obrigações financeiras do aluno para com a instituição, a partir do mês

subseqüente ao trancamento da matrícula; e
g)

Não assegura ao aluno o reingresso no currículo que cursava, ficando o mesmo sujeito

a processo de adaptação, em casos de mudança.

Art.3º - O trancamento de matrícula é requerido à Diretoria da Faculdade, não podendo ser
concedido ao estudante que:
a)

Tenha faltado mais de 25% (vinte e cinco por cento) das aulas, e demais atividades

escolares previstas para a(s) disciplina(s).
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 4º - Compete ao aluno buscar informação do deferimento ou não de seu requerimento
junto à secretaria Acadêmica da Faculdade Adjetivo – CETEP.

Art.5º - O prazo de avaliação é de 5 dias letivos.

Art.6º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria e/ou pela Administração da
Faculdade Adjetivo - CETEP.

A direção
Faculdade Adjetivo - CETEP.
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