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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

RESOLUÇÃO NO 44 /90
Fixa Nonmas Acadêmicas pana funcionamento 
dos cunsos de Letnas:
. Inglês e Litenatuna de Língua. Inglesa
. Pontugues e litenatunas de língua Pon- 

tuguesa
0 CONSELHO VE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO VA UNIVERSIVAVE FEDERAL VO 

ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atnibuições legais e estaiutãnias, tendo em vista 
o que consta do Pnocesso nO 1S94/90-91 - Colegiada do Canso de Letnas do 
de Es tudo A Ge,nais;

CONSTDERANVO que o. pnoposta do Colegiado do Canso de Letnas visa 
cinnigin distonçães existentes no atual sistema acadêmico;

CONSIVERANVO que as alienações nas nonmas acadêmicas vigentes vão 
testadas e avatiadas antes de Sua implantação definitiva;

CONSTDERANVO o Panecen da Comissão de Ensino de Gnaduação e Extensão,

Ant. 1Ç - Apnovan, ewi canãten expe/iimental, pana os cunsos de Letnas 
adoção das Nonmas Acadêmicas que passam a fazen pante da pnesente Resolução.

§ TC - As pnesentes nonmas tenão pnazo de validade de 5 (cxnco) anoA, a 
contan. do pnimeino semistne letivo de 1991,

§ 2? - A Sub-Reitonia pana Assuntas Acadêmicos, o NPV e o Colegiada de 
Canso de Letnas tenão o pnimeino semestne de 1991/1 pana efetunanem as adaptações 
que se fizenem necessãnias ao disposto na pnesente Resolução.

Ant. 20 - 0 Colegiada do Canso de Letnas fana avaliação anual do nesul- 
tado da adoção e execução das Nonmas Acadêmicas, que devenã sen encaminhada a 
Sub-Reitonia oana Assuntas Acadêmicos pana acompanhamento.

Ant. 30 - As Nonmas Acadêmicas aplican-se-ão a todos os:
a) alunos do canso de Letnas (habilitação Inglês e habilitação 

guês) e
b) alunos dos cunsos de Letnas (Inglês e Litenatuna de Língua Inglesa 

e Pontuguês e Litenatunas de Língua Pontugaisa).

Ant. 40 - Os casos omissos senão nesotvidos pelo Colegiada do Cunso, à, 
^uz da legislação vigente na Univensidade.

Ant. 50 - Revogam-se as disposições em contnãnso.
SALA VAS SESSDES, 06/vE DEZEMBRO DE 1990
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NORMAS ACADÊMICAS PARA OS CURSOS VE LETRAS

teíiv o-6

em

i

-sus-tente

numa

TÍTULO I
PO REGISTRO ACADÊMICO

TÍTULO IU
VO REGIME ACADÊMICO

TÍTULO II
DO ANO ACADÊMICO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

RESOLUÇÀO NQ 44/90

A’it. 29 - O ano acadêmico ê. constituído de 2 (dois) peicodoó 
-'teguta/ieó e um eveiitua-C extAaoadinãaío.

§ 1Q - Oa dois poAxodos AeguiaAcs do ano acadêmico são aquciu de^tni- 
do-ó peto Cat.endÓAÁo Acadêmico Geaat da UniveAAidadc.

§29-0 cvcntaai pcAxodo cxtaaoadinãíio ê proposto peto Coiegiado de 
Ca.A-5 0, apos ouvia cada tun do6 PcpaatamentoA envotvido-s, ao Con-seiíio Depa/itamen- 
-tai do Cen.f/to de Estudo A GeAais e/oa ao Ccutao Pedagógico.

§39-0 aiuno acqueA ao Coiegáado de Ctotòo a o^cata de dióciptõiaó 
peAÍodo ex.taaoadinãaõo dc.ntao doi ptazo-i e.ò-tabeCecidoô poa e-Sóe Cotegtado.

A/lí. 79-0 aàino, ao ingTPióga em ani doi Cauoi de LcViai da UncueA.- ■ 
cidade Eedeaai do Eipcuto Santo, c aegõit/io.do, sob uni nó»ie-io de mai/Ucu-ta, peta 
Divióão de Adminióioiação e Mat/dccnta (DAM) do DepaAiainen-to de Aóóuntas Acadênii- 
coi (DAA) da Sab-Reitoaia Acadêmica (SRAc).

Aat. 39-0 acg-ànc acadêmico e o-de AeAiado á-texcvet que <se 
peaiodézação pa>ta conciauião dc um doi cuaAoi em 4 (quaítu) anoi.
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- Os cuuos de Letras tem 5eu ccecuciiCo fritado em dd

•V^ma qii«’ <í( sc.íptinas de um

ano A.

dos

Scla-

Ac a

99

tempo max imo

- A d(5t''i-< b(i-<çã(» dos huWi.i.os e definida cem base na periodização 
e aprovada peto Cutegiado, analisadas as propostas

SEÇÃO I

POS HORÁRIOS E DOS TURNOS

tiin-
12:00

tempoi
4

Cada iuh 
e i/iax imo

§ 29 
em 4 {quainc} anos e 
Vepa/Ltame ntos envcC.v ides.

SEÇÃO 17
DA DURAÇÃO DOS CURSOS

set
integrai izaçã

anati S(
que p<»ssa ai<x iCía-tv na
5(’U CU’íSo

Art. 6 9 
mZiumo de 3 (.tr.es) 
(quat:‘w) anoó .

chi cada semesíre Ce tive, a uma 
a f\ <Hi de

cu *e‘i7cii Ce de

quaX^iCi tempo, por SoCic 
rm»h.’5 5 (4»C idade de [ 
tomando-se. ceiiic base

Art. 79 - 
da ó i.tuaçã

0 CuCegiadu precede, 
rigarusa da si.tuaçao académica do atuno, 
ção aos enCaaoeS a in teçpiat i zaçao de

Art. 89 - 0 a tauo e automaticamente destilado i-eCa Sab-Kei toi<a 
demica do Cauo em que. esta mat^icatadu, caso 'v(çR Cempo niaxàno de

anos Sei/i a ciunptimeuto do numero de díóc(pEinAs iieceôóa'uas <( 
CLbft*LÍcu ta-i.

Mt. 49 - Oó cu/ióoó de Letras tem seu cuiiTcaCo c'o’\(ado em dris 
huò d(u’ui('S, estando os hoaáaics das di sc ip( inas d^\inido\ mit'ie 07:00 e 
lio^as e 13:00 e. 18:00 ho-ias.

Ã'1't. 99 - 0 abuio e destinado do cicise, <mi 
taqcco do CotC(]iado à SuU-Re i toaia Ãcademica, oCH^eada a 
teçj ‘ia C (zaça o cu'i'(i cu Ca't no t(’nn.H» max anõ de 7 (m* (e) anos, 
Cíidia de |?‘ie- ‘u’c/u i s ( (os .

SEÇÃO 711
VÃ ANÁLISE VÃ SITUAÇÃO ACADÉMICA DO ALUNO 

E VO DESLIGAiMENTO DOS CURSOS

ÃA.tn 30 - Os hofiatiios são feitos de taC 
mesmo icCuiulo se jam an-iupadas em um unicc Uumo.

§ /? - 0 atuno tem poSsiEi iidade. de c^ncCuú ócn cíOísc dentro de turno 
de sua esooCha, espec (.iCniente aquete que opta peta pe^iudi -aqau em 4 (Quatro)

dos cursos de LeCuis e in.tci|’h’C(7ado cm um 
de 7 (sete) anos tetiuos, com /empe media de
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(doi.ó)

por

0

SEÇÃO 11/
DA MATRICULA

discipt ina,
ubtenlia

ou
naquelas du período

de. 
provt-

do i 5
e\;c.iaC

an-

ii* 7 macó de OS (oito)

^reqdcncía
que.

•W■■'W'

A rt. 10 - A matrecata (rucíaZ do atuiu* nas dtócipíiuas que compõem o 
pwiedio peouodo cie cada um dos cuasos e efetivada peta Sub-Roítoúa Académica.

Pasiãgsiafio lliii ca - Aó mata acatas sabseoden teô são au toinatícas para oó 
atemos que seguem •ugcurosamente a pedáodização de 4 (quatro) anos definida para 
os CCl'í6('S.

semes Vie, 
fie.speitado o 

§ 6<? 
de mane d a que 
a 5 ( tae-s ) anuó.

§ 7<? - () aíanu tem mat-Ucuta assegurada. chi dís ei punas de até 
períodos subseqlleiite S, quando seu liístoaicu escutar cu outro documente 
não Kegíst>ia Jieptwvaqãu, pon. ^teqllenc ia e/ou nula, nu período imediatamentc 
terío'i. ãqaete em cujas disciptinas pude sesi matr< eutado.

12 - A mataZcuCa pode <ser aCto/tada, na ^ase de teajuóte, median.ti 
Jteqaed ímen to ao Cot cg iadu.

/’arap ra/p* Union - 0 atuno tem ddeitu a acrescem •>. t ou.ncelar 
substituir discíptinas, ubse^uado u disposto iic ’< •

Avt. 11 - Os atuiios que não seguem aígo/iosameiite a uetcodízação
4 tquat^r) anos compaA ec em ao Cuteg iadc, no pe'u<’flo determinado, para aó 
denc ías necesscCi ias a r uguCcui (zaçau de sua maPucuta.

§ / Ç’ - 0 aXuno so e matoiácutadc em dí se i pt inas de no maxzmo 2 
pe,’{7od('S C(uis ecu t ivus .

§ 20 - 0 atunu que tenha 1 (uma) unica vprcvaçdc, jh-i ^reqíléncia 
noía, e mat^ícu Cadu na d-isciptína em que /Jccuú reprovado e 
sebse qden te

§ 50 - 0 aluno que f^ica xep^ouado duas uezes numa mesma 
pua qdenc ia ou nota, não e matr ícuCado em nenhuma outra, ate que. 
apauvaçãu naqueta di scípt ína.

§ 40 - 0 atunu que tenha 2 {duas) ou mais repAovaçces, por 
e/ou nota, não e niatn icuCado nas di sciptínas du peuodo subseqllente, até. 
ob-teníia ap\ovação nas d (sc ipt inas em que ^(ccu reprovado.

§ 50 - 0 aCunu c mataícutado em nu mlnírnu 2 (duas) discdptinas
não podendo essa s ituaqão se repaf.ir por maí.ó de OS (oí.to) perTodoó, 

disposto nu § 50 deste antigo.
~ 0 atunu e matríc.utadu em um nume’u' de d(S(’cpCinaS por óemestre, 
íy-ique ínu iabitízada a integrai izaçãu curai euíOr çm tempo in'.eríor
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C/i iteAÂO

de

j i (v e tomei 11 o em t <»yu<7

TITULO IV
VO APROVEI TAMENT0 DE ESTUDOS

í

SEÇÃO V
VO COEFICIENTE PE RENPTMENIO

o usado cano 
cada seme s fie .

paAa o
Mt. 13-0 Coef.iciente de Rendimento e o ^ator usado como

p*i eencli ímen to das vagas da* di se ipCtnas chi cada semestre Letivo.
§ / <? - 0 Cee^c iente de Rendimento e a media pondciada do aprove í tamen- 

to nas a ttv idades de seno uCv idas peto aZuno.
§29-0 Coeficiente de Rendimento e cbtídu da seguinte fornia-
a) Mal' ti.pt' i ca-se a media /Jinat de cada disciptina pelo seu numero 

cae.di tos, obtendo-se, assim, um totat de. pontos por. díscíplUnas.
b) Divide-óe o

c/te.cLi to s,

Art. 14-0 a Cu no .requer a SR Ac, no prazo fixado no CaLeiidar ío Académi
co, o ap^cue í tanien tc dos estudos cuiic CuuloS, :\a.:endo junfada do liistc\ico escc- 
ta\, caso os estados tenhain sido feitos na UFES, e desse dconmentó e do picgAzuna 

caaAadõf caso oó estados te.nliam sido aeatizados cm cutAa HS.
Pcmacjaaf}<• Cínica - 0 aCuno aec(ueA di-ie (anentc a<» (.oícijiadu o aproveita

mento de es tados, nos 5 (cinco) p'iíme i^os ou 5 (cinco) u('t<mos dias uteis de au£c 

de cada scmcó fre Ce tico, caso sua situaçao de e scoCa'i cdade se configure (ias oe 

cjlc entes condições:
а) teA sido ajAuuado no oes tibuCaa e. tea iiitercssc imediato em dispeiis 

do cump'íímt’n.to de disccpC.ínas;
б) ter ín ter e s se. em submeter-se a teste de 

tranq e ira.

a só ón, 
totat dc pontos atcai.’radí’S nas di scipfínas peto totat di- 

obtendo-se o Coeficiente dc Rendimento.

§ 3C - 0 Coeficiente de Rendimento acumulado desde <• íjhcío do curso í 
creteí co de desempate para o preenclicmento das vagas disponíveis ch



>10-

dab
dcbt ígado

TITULO VI
VÁS VTSP0S1ÇVES transitórias

iliici-
d(

A'i.f.

ni.ónftC do-b afano* que 'leqac-Ticm Cofaçãc de Gáou, afc 5 (cinco) dias apÕi 
ebtabeCccido no CaC(’iida‘i ia Acad&níco Ge-laC.

I

do
5

Ácadrni.i co
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TÍTULO V

VAs'VÍSPOSIÇdES GERAIS

A‘it. 18 - 0 atano a.ega£a'unente aiatu.cn í a do ho cwisu de Letias, líabiti- 
■tação Ingtes ou llabítí taçao Poatagaes, c.cm)Àinece <<<? Cotcgiíub’, no peAuodc deter
minado, paaa aecebcr as c/cteníaçeos iiecesóaaías a cativação de sua matrícula.

»‘i nu (a em 2 (duas) ou maís 
ticomei: te desí' igado

17-0 aCuno regatawiite matricutadu ho curse de Letras, llabctc- 
optar 

nes-

§ Z<?
pt ú/a,s da s fi etf elidas

C0'lS 0.

A'ct. 15-0 atano sie.c/aet, Quando e de seu interes-sc, truncamento 
cuAóo ao Cote.giadu, caie enviaaa 0 documento a SuU-Rei toua Acadêmica ate 
(cinco) diaó apos 0 en cercam cato do plazo estabclecido ho Cateiidá/uo 
Ge ■lat.

16 - A Sul)-Re (To'i<a Arademíca enconiinha ao C(’Cf’q iado netaçao

0 ]?\azo

\cp\cvodu pr*i chi 1 (amo) nieôim 
i(h í(’i hH í ■ c desU^adu d

§ 3(J - 0 aCiiih1 (juc l}íc.a daas vezes 
(liscipíiua das ae^e^ídas no capa t deste aatígc 1 

cu 7ÓO .

0 aLano qae (}<.ca
ao caj.vt deôte attígo esta auioma

A *í (.

tacao lugLeò oa llab íCi tação Po/iíugaeó, ate 0 an<’ de 1990 incfusive pode 
petas noai/ias definidas aoó antigos aiite/iicíes bem como pcfas de^úiidas 
ta.s V-c spus içõCzô Ta nas í toa. tas.

•/ (gaat’u/) isc ipt inas t
§ /(7 - 0 ataiiú Que. ^cca aeje^ovadu ix’*1 vog/lenc'ta cm 1 ume

disccpC (nas das ae^eatdas no canií deste aatigu esta ai'tcmatf canentc 

do caasu.

Avf. 19-0 aCano aeguCa^mente mat^icatado no cuvso de Lettas, llabéti- 
taçaa Ingtes oa Hab iC< ta.r.ão Vun tagae s, quc ja tenha u tí‘tapassadc 0 tempo máximo 
de sete, anos paxa a áiteg^aCízação cavi icuCat cu qae, pelo nume'io de dísccplinas 
a ciuiip^ta, tenha ({lie nee(’S Saa ídmente aC fiapassa'! e sse tempit max<mof ccinpawce ao 
CoCeg iado f no pealcdo aegata/i de niataícata, e tem sea nome ’u<|í st^ado, em cada 

óemcs ta e, em

aiatu.cn
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A-'(.t.

- Revogam-se as dísposíçuciA'íf. 2/

20 - Os casos oiik-ssos iiesfas normas são Aesotvídcs peto CoCegiado 
do CuMc à faz da teg estação vegeiitd 11a lln <v eu idade.

TÍTULO VIU
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

TÍTULO VII
VOS CASOS OMISSOS

ciu tã'l<<'.

§ 4C - 0 >nu>ie’u> de dòscipC.ínas 'ic^e-tídu in- capa( iL/sU’ '• 'icduzí- 
du, desde que haja caufií' i to de hu.'ta'iios ÍHC.cinpa fívet s com <' ''ampióiieiifo das dds- 
c.ip('ána6.


