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RESOLUÇÃO CEG 06/2010 

Normas de Ingresso nos Cursos de Graduação da UFRJ e institui o Programa de 
Ocupação das Vagas Ociosas e Remanescentes (POVOAR) 

O Conselho de Ensino de Graduação, em Sessão Ordinária de 07 de julho de 2010, 
no uso das atribuições de sua competência, resolve baixar as seguintes normas de 
Ingresso nos Cursos de Graduação da UFRJ. 

Índice: 

CAPÍTULO I  

DAS FORMAS DE INGRESSO 

Art. 1º - O ingresso nos Cursos de Graduação desta Universidade é feito por uma 
das seguintes possibilidades:  

I - Concurso de Acesso  

II - Transferência Externa 

II. 1 – Transferência Obrigatória 

II. 2 – Transferência Facultativa 

III - Isenção de Concurso de Acesso 

IV- Convênio Cultural  

V- Outros Convênios   

§1º Será permitido, ao estudante vinculado a um Curso de Graduação da 
UFRJ, a possibilidade de Mudança de Curso, de Mudança de Campus, de 
Mudança de Habilitação e de Mudança de Modalidade, de acordo com 
resoluções do CEG, a existência de vaga e demais normas vigentes na UFRJ.  

§2º O estudante ingresso na UFRJ por qualquer das possibilidades 
previstas neste artigo, ao efetuar sua matricula na UFRJ, não poderá estar 
matriculado simultaneamente na UFRJ ou em outra Instituição de Ensino 
Superior Federal, Estadual ou Municipal, e constatada tal ocorrência, uma 
de suas matrículas será cancelada em conformidade com o Art. 3º da Lei 
12.089 de 11/11/2009. 

 

DO CONCURSO DE ACESSO 
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Art. 2º O ingresso por Concurso de Acesso é garantido e facultado ao candidato 
que, tendo concluído o Ensino Médio, e se submetido ao Concurso Público realizado 
pela UFRJ, ou instituição por ela autorizada, tenha sido aprovado e obtido 
classificação dentro do número de vagas, distribuídas por períodos, turnos ou 
semestres, em conformidade com o que dispuser o Edital do Concurso de Acesso. 

§1º o ingresso por Concurso de Acesso à modalidade de Educação a 
Distância será normatizado por resolução específica. 

§ 2º O aluno já matriculado em um curso da UFRJ, que seja classificado em 
novo Concurso de Acesso para o mesmo curso ou curso diferente do já 
matriculado na UFRJ, deverá assinar termo de opção, sendo vedada a 
existência de mais de uma matrícula na UFRJ. 

§ 3º O aluno referido no §2º que optar pela nova matricula terá sua 
matrícula anterior cancelada e a vaga gerada será revertida para ocupação, 
por outra forma de ingresso, no semestre seguinte. 

Art. 3º O Concurso de Acesso aos Cursos de Graduação da UFRJ tem por 
objetivo selecionar alunos para os cursos de graduação, aferindo os conhecimentos 
em nível de Educação Básica – Ensino Fundamental e Ensino Médio – dos candidatos, 
e avaliando seu potencial intelectual para lidar com conceitos e produzir 
conhecimentos em nível de Ensino Superior. 

Parágrafo Único – O Conselho de Ensino de Graduação (CEG) aprovará, a 
cada ano, o Edital do Concurso de Acesso com as normas e vagas a serem 
oferecidas no ano subseqüente, em conformidade com o previsto no artigo 
34 desta resolução, que deverá ser publicado no Diário Oficial da União. 

DA TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

Art. 4º - O ingresso por Transferência Externa é facultado ao aluno 
regularmente matriculado em outra Instituição de Ensino Superior, dentro de uma 
das seguintes possibilidades, desde que no mesmo curso de origem ou curso afim: 

a) Transferência Obrigatória; 

b) Transferência Facultativa; 
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§1º O aluno ingressante por quaisquer destas possibilidades, deverá 
integralizar o currículo no tempo máximo de duração previsto para o 
curso, contando-se o tempo decorrido desde que iniciou o curso na 
instituição de origem, de acordo com parecer da COAA, após análise 
da Comissão de Transferência de créditos/hora-aula prevista nos 
artigos 29, 30 e 31 desta resolução. 

§2º O CEG regulamentará a correspondência de cursos afins para aplicação 
do disposto no caput deste artigo. 

Seção I – Transferência Obrigatória 

Art. 5º A Transferência Obrigatória é independente de vaga e de prazo para 
requerer e dela são beneficiários: 

a) o servidor público federal civil ou militar, estudante de instituição de ensino 
superior pública, transferido ou removido ex-officio, com comprovada remoção ou 
transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio e de lotação para o 
município do Rio de Janeiro ou para localidade mais próxima;  

b) os dependentes estudantes, até a idade de 24 anos e o cônjuge do servidor, 
caracterizado na alínea anterior, mediante comprovação; 

§ 1º - Este benefício só será concedido quando o domicílio de destino do 
requerente se situa no município do Rio de Janeiro, ou de seus campi fora da 
sede, ou em localidade próxima onde inexista Instituição Pública de Ensino 
Superior. 

§ 2º - O pedido de Transferência deverá seguir o seguinte tramite: 

a) Ser protocolado junto à Unidade que analisará a pertinência do curso 
de origem com o oferecido pela UFRJ; 

b) A Unidade encaminhará o pedido à Decania do Centro, em que o curso 
pretendido está vinculado, que realizará a análise técnica e acadêmica; 

c) A Decania do Centro o encaminhará à PR-1, que emitirá parecer para 
posterior decisão do Reitor. 

 

 

 

d) No caso dos cursos amparados pela Resolução CONSUNI 04/2008 o 
pedido deverá ser protocolado em quaisquer das unidades envolvidas, 
analisado pelo Colegiado do Curso e deferido pelas Decanias envolvidas. 
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Art. 6º As justificativas determinadas no art. 5º deverão ser acompanhadas dos 
seguintes documentos hábeis comprobatórios: 

a) publicação em diário ou boletim oficial do ato de transferência, 
nomeação ou remoção ex-offício para a cidade do Rio de Janeiro, ou de 
seus campi fora da sede, quando a justificativa envolver a movimentação 
de servidor público federal que comprove esta qualidade; 

b) declaração de coincidência da sede da IES de origem com a do 
domicílio de onde o servidor foi transferido, complementando o 
documento exigido na alínea a;  

c) declaração de que o servidor está em exercício no município do Rio de 
Janeiro ou de seus campi fora da sede UFRJ;  

d) declaração de que é dependente e coabita com o servidor, quando for 
o caso, visada pelo órgão de pessoal ao qual esteja afeto o servidor e 
complementada por um dos seguintes documentos: 

- certidão de nascimento ou casamento realizado em data anterior 
a transferência do servidor (original e cópia); 

- decisão judicial passada em julgado; 

- certidão do registro como dependente na Previdência Social ou 
na Delegacia Regional do Imposto de Renda, vigente no ato da 
transferência do servidor. 

Parágrafo único. Dos processos referentes à transferência obrigatória 
deverão constar, também, os documentos citados no art. 9º (alíneas a a i) 
desta resolução. 

Art.7º Serão liminarmente indeferidos os processos nos quais o candidato: 

a) utilize documentos inábeis e não os substitua no prazo assinalado 
para esse efeito; 

b) alegue relação de dependência paterna sendo filho maior de 24 anos; 

c) se desloque para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, 
cargo comissionado ou função de confiança;  

d) tenha ultrapassado o prazo máximo de integralização curricular do 
curso; 
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e) tenha sido transferido em razão de cursos que não seja compulsória 
sua participação; 

f) pleiteie transferência de uma instituição de ensino superior privada; 

g) quando verificado que a data de publicação da transferência do 
servidor possibilitaria ter se inscrito no concurso de acesso à 
graduação da UFRJ (período de inscrição no concurso de seleção). 

Seção II – Transferência Facultativa 

Art. 8º - A Transferência Facultativa é a vinculação a esta Universidade de 
alunos regularmente matriculados em outra Instituição de Ensino Superior, 
mediante aprovação e classificação em Processo Seletivo Público, condicionada à 
existência de vagas, e obedecidos os critérios estabelecidos pela legislação 
superior e pelo Conselho de Ensino de Graduação (CEG). 

§ 1º - A inscrição no processo seletivo de que trata o caput deste artigo 
somente será permitida ao candidato que comprovar o cumprimento das 
exigências fixadas na regulamentação da seleção. 

§ 2º - A regulamentação para realização do processo seletivo, de que trata 
este artigo, será aprovada semestralmente pelo CEG/UFRJ e em 
conformidade com o disposto nesta Resolução. 

Art. 9º Os processos referentes a Transferência Facultativa deverão ser 
instruídos com os seguintes documentos: 

a) histórico escolar original constando até o último período cursado, 
data completa, notas e classificação no concurso de acesso; 

b) endereço da instituição de origem; 

c) programas das disciplinas cursadas na instituição de origem com as 
respectivas cargas horárias; 

d) atestado de regularidade de vida acadêmica, expedida pela IES de 
origem, no qual deverá constar se a matrícula do interessado está ativa 
ou trancada; 

e) documento de identidade (original e cópia); 

f) comprovante do pagamento da taxa de inscrição; 

g) Cadastro de Pessoa Física (CPF) (original e cópia) 
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Art. 10 O Conselho de Ensino de Graduação, ao organizar o calendário escolar dos 
atos de administração acadêmica, estabelecerá os prazos para inscrição no 
processo seletivo de transferência facultativa, que antecederão, por no mínimo 04 
(quatro) semanas, o término de cada período letivo. 

Parágrafo único. Entre o último dia do prazo destinado ao pedido de 
transferência e o processo seletivo haverá um espaço mínimo de 12 (doze) 
dias. 

Art. 11 As vagas destinadas à Transferência Facultativa de alunos para os cursos 
de graduação da UFRJ, assim como as normas de seleção, serão divulgadas, por 
meio de Edital publicado no Diário Oficial da União, e seu preenchimento efetuado 
a partir de classificação em processo seletivo. 

 

DA ISENÇÃO DE CONCURSO DE ACESSO  

Art. 12 - O ingresso a partir da isenção de prestar novo Concurso de Acesso aos 
Cursos de Graduação da UFRJ é permitido a portadores de diploma de curso de 
graduação reconhecido, e far-se-á por Processo Seletivo Público regulamentado 
por editais específicos, condicionado à existência de vaga. 

§1º – O Edital com as normas para a realização do Processo Seletivo para 
isenção de concurso de acesso será estabelecido semestralmente pelo 
CEG/UFRJ e em conformidade com o disposto nesta Resolução. 

§ 2º - Para os efeitos destas normas, são equiparados aos graduados em 
curso superior os candidatos que tiverem concluído, em academias e escolas 
militares, curso considerado de nível superior. 

 

Art. 13 Os processos referentes à modalidade de Isenção do Concurso de Acesso 
deverão ser instruídos com os seguintes documentos: 

a) histórico escolar original do requerente do curso em que se graduou; 

b) endereço da instituição em que colou grau; 

c) programas das disciplinas cursadas na instituição de origem com as 
respectivas cargas horárias; 

d) certificado de conclusão do curso superior em instituição de ensino 
superior reconhecida pelo MEC; 
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e) cópia do certificado de conclusão do ensino médio ou formação 
equivalente; 

f) documento de identidade (original e cópia); 

g) certidão de nascimento ou casamento (original e cópia); 

h) comprovante do pagamento da taxa de inscrição; 

i) 2 (dois) retratos 3x4. 

j) Cadastro de Pessoa Física (CPF) (original e cópia) 

l) Apresentação de titulo de eleitor e da comprovação de estar em dia 
(original e cópia). 

Art.14 A Unidade responsável pelo curso examinará os aspectos técnicos da 
solicitação, cabendo o deferimento do pedido de Isenção de Concurso de Acesso ao 
Decano do Centro em cujo âmbito se inclui o curso a que se destina o interessado. 

§1º os cursos amparados pela Resolução CONSUNI 04/2008 serão analisados pelo 
Colegiado do Curso e deferido pelas Decanias envolvidas. 

§2º O pedido de inscrição para Isenção de Concurso de Acesso seguirá o seguinte 
trâmite: 

a) ser protocolado junto à Unidade que analisará a pertinência do curso de 
origem com o oferecido pela UFRJ e, no caso do disposto no §1º deste 
artigo, em qualquer das unidades envolvidas; 

b) ser examinado pela Unidade ou Colegiado do Curso referido no §1º, que 
verificará as disciplinas que correspondem ao percentual referido no 
artigo 15, ao deliberar sobre o deferimento da inscrição; 

Art.15 Será indeferido o pedido de inscrição no Processo Seletivo de Isenção do 
Concurso de Acesso quando o requerente não puder ser dispensado de pelo menos 
20% (vinte por cento) da carga horária total do curso pleiteado. 

Parágrafo único - Concomitantemente com o pedido de inscrição no Processo 
Seletivo, o candidato deverá requerer dispensa das disciplinas 
correspondentes a, pelo menos, o percentual de carga horária referida no 
caput deste artigo. 

Art. 16 Ao ingresso por Isenção do Concurso de Acesso aplicam-se, 
subsidiariamente, os critérios estabelecidos para Processo Seletivo de 
Transferência, inclusive quanto aos prazos. 
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DO INGRESSO POR CONVÊNIOS  

Art. 17 - O Convênio Cultural é o ingresso de estudantes estrangeiros com base 
em Acordos Culturais firmados entre o Brasil e outros países, de acordo com o 
protocolo celebrado entre o Departamento de Cooperação Científica, Técnica e 
Tecnológica do Ministério de Relações Exteriores e a CAPES/MEC e acordos 
específicos firmados pela UFRJ. 

§1º - As vagas para esta forma de ingresso ficam definidas no ato do 
Convênio Cultural não sendo passível de remanejamento para outra forma de 
ingresso. 

§2º - O ingresso por Convênio Cultural será administrado pela PR-1, 
obedecendo às disposições vigentes. 

Art. 18 - O ingresso de estudantes na UFRJ, de forma temporária ou permanente, 
autorizado mediante o estabelecido em convênios culturais com Instituições de 
Ensino Superior, nacionais e estrangeiras, ou com outros países, será 
regulamentado em Resoluções específicas do CEG. 

Parágrafo Único – Estão abrangidas nesta forma de ingresso as matriculas 
relacionadas a todas as Resoluções do CEG em vigor. 

Art. 19 – No interesse público e da UFRJ, e através de convênio com órgãos 
públicos da esfera federal, estadual e municipal, ou proposição do CSCE, aprovado 
pelos colegiados superiores da UFRJ, poderão ser instituídas outras formas de 
ingresso específicas, envolvendo cursos de graduação, visando a capacitação, 
formação e qualificação de agentes de políticas públicas.   

§ 1º As propostas de convênio deverão ter aprovação quanto ao mérito pelo CEG e 
posterior envio para os CSCE. 

§ 2º - Casos envolvendo desportistas, membros de seleções brasileiras, serão 
analisados pelo CEG no âmbito desta possibilidade de ingresso. 
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Capítulo II 

Programa de Ocupação das Vagas Ociosas e Remanescentes (POVOAR) 

DAS VAGAS PARA CONCURSOS DE SELEÇÃO 

Art. 20 Semestralmente, a PR1, fará um levantamento das vagas existentes nos 
cursos de graduação da UFRJ, decorrentes de cancelamento de matrículas a 
qualquer título, excetuando-se conclusão de curso. 

Parágrafo único – as vagas a que se refere o caput deste artigo são as registradas 
como cancelamento de matricula por abandono definitivo, por opção de novo curso 
por novo ingresso, por transferência para outra IES, mudança de curso ou mudança 
de campus/pólo. 

Art. 21 As vagas apuradas serão destinadas à ocupação por Transferência 
Externa, Isenção do Concurso de Acesso, por Convênios, Mudança de Curso e 
Mudança de Campus/Pólo 

§ 1° A ocupação de vagas por Transferência Externa e por Isenção do 
Concurso de Acesso será objeto de editais públicos, amplamente 
divulgados; 

§ 2° A ocupação de vagas por Mudança de Curso e Mudança de Campus/Pólo 
será objeto de edital interno, divulgado entre os alunos da UFRJ. 

§ 3º A ocupação de vagas por Convênios será objeto de edital específico em 
conformidade com o que dispuser o respectivo convênio ou resolução 
do CONSUNI. 

§4º As unidades com Cursos de Graduação que oferecem habilitações, após 
levantamento interno das necessidades e demandas, deverão publicar 
o Edital Interno de Mudança de Habilitação, em conformidade com a 
Resolução CEG nº 05/2007, alterada pela Resolução CEG nº 08/2008, 
caracterizando remanejamento dos alunos e não de vagas, antes da 
distribuição prevista no Art.20. 

Art. 22 As vagas apuradas serão distribuídas, inicialmente, em cada curso, de 
acordo com os seguintes critérios: 

 a) pelo menos 70% para Transferência Externa Facultativa e para Mudança 
de Curso e; 
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b) as demais vagas para Mudança de Campus/Pólo, para Isenção de Concurso 
de Acesso e para Convênios; 

Art. 23 A PR1 comunicará a todas as unidades/colegiados dos cursos, e aos 
centros responsáveis pelos cursos, no início de cada semestre a quantidade e os 
critérios de distribuição das vagas resultantes do cumprimento dos artigos 21 e 
22. 

§ 1º A unidade/colegiado do curso deverá realizar a distribuição das vagas 
obedecendo ao disposto no Art. 22. 

§2° Caso a Unidade/colegiado do curso deseje alterar os números 
informados aumentando a quantidade total de vagas a serem 
disponibilizadas, bastará enviar comunicado nesse sentido para a PR1; 

§ 3° Caso a Unidade/colegiado do curso deseje alterar os números 
informados diminuindo a quantidade total de vagas a serem oferecidas, 
deverá justificar tal fato, submeter à aprovação de sua Congregação e 
enviar o processo ao CEG, a quem caberá a aprovação final. 

§4º Caso a Unidade/colegiado do curso deseje alterar os percentuais de 
distribuição definidos no Art. 22, deverá justificar tal fato, submeter à 
aprovação de sua Congregação e enviar o processo ao CEG, a quem caberá a 
aprovação final. 

§5° O prazo para as respostas previstas nos parágrafos acima é de 30 dias, 
a contar da data de recebimento, ficando estabelecido que a inexistência 
dessa resposta implicará na concordância com a quantidade e a distribuição 
das vagas apuradas a ser efetuada pelo CEG. 

DA SELEÇÃO PARA O INGRESSO 

Art. 24 Compete ao Conselho de Ensino de Graduação (CEG) a aprovação dos 
Editais de ocupação de vagas por Transferência Externa, por Mudança de Curso, 
Mudança de Campus/Pólo, por Convênios e por Isenção de Concurso de Acesso, em 
processo no qual se fixará a quantidade final das vagas a serem ofertadas para 
cada curso. 

§ 1° A elaboração dos editais de Transferência Externa, Mudança 
de Curso, Mudança de Campus/Pólo e Isenção de Concurso de Acesso 
será de responsabilidade da PR1; 

§ 2° A elaboração das Normas Complementares ao Edital de 
Mudança de Curso será de responsabilidade das Unidades/Colegiados 
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de Curso, e, se pertinente, dos Centros encarregados da realização 
dos cursos. 

§ 3° A aprovação dos editais deverá ocorrer na última sessão do 
CEG dos meses de maio e novembro de cada ano. 

Art. 25 Caberá à Comissão Executiva do Concurso de Acesso aos Cursos de 
Graduação da UFRJ a organização de todo o processo seletivo previsto nos editais 
de Transferência Externa e de Isenção de Concurso de Acesso. 

Art. 26 Caberá às Unidades/Colegiados de Curso ou, se pertinente, aos Centros ao 
qual o curso está vinculado, a realização do processo seletivo previsto nos editais 
de Mudança de Curso e Mudança de Campus/Pólo. 

Art. 27 O calendário de todo o processo deverá ser elaborado de forma a permitir 
que os alunos selecionados iniciem seus novos cursos no primeiro ou segundo 
período de cada ano letivo, de acordo com o Calendário Acadêmico da UFRJ. 

Art. 28 A Comissão Executiva do Concurso de Acesso aos Cursos de Graduação da 
UFRJ instituirá uma Comissão de Concurso para as modalidades Transferência 
Externa Facultativa e Isenção de Concurso de Acesso. 

§ 1º - Compete à Comissão de Concurso: 

a) formular os requisitos específicos dos cursos que constarão do 
Edital Geral do Concurso; 

b) indicar o conteúdo da (s) prova (s) específica (s) com base no 
indicado pelas Unidades/Colegiados de Curso; 

c) indicar a constituição da Banca Examinadora. 

§ 2º - Uma vez constituída a Banca Examinadora a que se refere a alínea c 
do parágrafo anterior, a mesma ficará vinculada à PR-1, sendo de sua 
competência: 

a) elaboração de prova (s) específica(s); 

b) correção da (s) prova (s) específica(s); 

c) análise de recursos impetrados relativos as provas. 

§ 3º A Comissão Executiva do Concurso de Acesso aos Cursos de 
Graduação da UFRJ deverá solicitar aos Centros, ouvido as 
Unidades/Colegiados de Curso, que oferecem vagas para as modalidades 
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Transferência Externa Facultativa e Isenção de Concurso de Acesso, a 
indicação de, pelo menos, dois docentes efetivos para compor a Comissão de 
Concurso. 

§4º A participação na Comissão de Concurso faz parte das atividades 
docentes e deverá ser contabilizada na carga horária docente. 

Art. 29 Os processos de Transferência Externa Facultativa e de Isenção de 
Concurso de Acesso serão abertos com o requerimento de inscrição do candidato 
ao processo seletivo junto a Comissão Executiva de Concurso de Acesso aos Cursos 
de Graduação da UFRJ, e completam-se com a pré-matrícula junto a Divisão de 
Registro do Estudante (DRE/PR1) e confirmação de matrícula, com a inscrição em 
disciplina, este junto a Unidade/Coordenação responsável pelo curso, em 
conformidade com o que dispuser o Edital. 

CAPÍTULO III 

DO EDITAL E DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA INGRESSO 

Art. 30 - O edital deverá especificar, no mínimo, para cada uma das modalidades 
de ingresso: 

a) número de vagas; 

b) forma e critério de seleção; 

c) datas de inscrição, da prova de seleção e de matrícula dos 
classificados; 

d) documentação necessária; 

e) exigências específicas dos cursos; 

f) prazo de prescrição do Concurso; 

g) valor da taxa de inscrição. 

h) critérios de desempate 

Art. 31 – Para as modalidades de Transferência Externa Facultativa, Isenção de 
Concurso de Acesso e Mudança de Curso os seguintes requisitos devem ser 
atendidos: 

a) Para a modalidade Transferência Externa Facultativa, haverá duas 
provas, uma de conteúdo específico do curso e outra de redação; 
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b) Para a modalidade Isenção de Concurso de Acesso, haverá, 
obrigatoriamente, uma prova de redação e, a critério da 
Unidade/Colegiado do Curso, uma prova de conteúdo específico, com 
uma ou duas disciplinas, versando sobre o assunto contido no (s) 
programa (s) do ensino médio, conforme exigido nas provas 
específicas do Concurso de Acesso aos Cursos de Graduação e analise 
do currículo do curso concluído conferindo conceito, para efeitos do 
calculo da nota final definido no artigo 32; 

c) Para a modalidade Mudança de Curso haverá, no mínimo, uma prova 
que, a critério da Unidade/Colegiado do Curso, poderá ser de 
redação ou do conteúdo específico, com uma a três disciplinas, 
versando sobre o assunto contido no (s) programa (s) do ensino 
médio, conforme exigido nas provas específicas do Concurso de 
Acesso aos Cursos de Graduação.  

§ 1º - A prova de conteúdo específico de que trata a alínea a, só poderá 
abranger conteúdos das disciplinas ou atividades desdobradas em conteúdos 
de estudos obrigatórios do currículo do Curso de Graduação pretendido. 

§ 2º - A prova de Redação de que tratam as alíneas a) e b) será organizada 
e corrigida por professores especializados em Língua Portuguesa, 
pertencentes ao quadro da UFRJ. 

Art. 32 Para ser considerado habilitado, nas provas de que trata o Art. 31, o 
candidato deverá obter: 

I - nota final igual ou superior a 5,0 (cinco) desde que, em nenhuma das provas, a 
nota seja inferior a 3,0 (três);  

II - quando houver apenas uma prova, o candidato deverá obter nota igual ou 
superior a 5,0 (cinco) e a nota final será a nota desta prova.  

III - Nas modalidades Transferência Externa Facultativa e Isenção de Concurso 
de Acesso, a nota final N será dada por N = (R + 2M) /3, em que R é a nota da 
prova de redação e M, a nota da prova de conteúdo específico.  

IV - Na modalidade Mudança de Curso, quando houver mais de uma prova de 
conteúdo específico, a nota final será a média aritmética simples das notas destas 
provas. 
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§ 1º - Para efeito de classificação dos candidatos habilitados, será 
estabelecido, no edital do concurso, o procedimento para o cálculo da 
pontuação final. 

§ 2º - O desempate dos candidatos com igual número de pontos obedecerá 
às seguintes prioridades: 

(1ª) maior número de pontos nas provas de conteúdo específico, 
obedecida a ordem de prioridade estabelecida no edital de concurso; 

2ª) maior número de pontos na prova de Redação, quando for o caso; 

3ª) maior idade 

Art. 33 É vedada a Transferência Externa Facultativa de estudantes que tenham 
cursado com aproveitamento mais de 70% (setenta por cento) dos créditos/hora-
aula do currículo do seu curso de origem. 

Art. 34 Os estudantes habilitados por concurso para ingresso na UFRJ serão 
matriculados pela DRE/PR-1, obedecendo a ordem de classificação, em ordem 
decrescente, dentro do limite de vagas oferecidas, nas condições determinadas 
pelo edital de concurso e nos prazos estabelecidos no Calendário Escolar. 

§ 1º - O não comparecimento para matrícula dentro do prazo estabelecido 
autoriza a DRE/PR-1 a processar a reclassificação e matrícula dos 
candidatos subseqüentes, dentro da ordem de classificação. 

§ 2º - O prazo de validade dos concursos não poderá ultrapassar ao 
semestre ao qual o concurso público se destina. 

 

CAPÍTULO IV 

DA PRÉ-MATRÍCULA E DA MATRÍCULA DOS  
CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS 

 
Art. 35. Os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo de 
Transferência Externa e de Isenção do Concurso de Acesso deverão apresentar, 
no ato da pré-matrícula, os seguintes documentos: 

a) Somente para Isenção do Concurso de Acesso - Cópia do diploma de 
graduação devidamente registrado, com apresentação do original; a 
obrigatoriedade definida neste item não se aplica aos alunos da UFRJ, 
que deverão apresentar Histórico Escolar com a devida informação de 
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colação de grau; o diploma obtido no exterior deverá estar revalidado 
por Instituição de Ensino Superior (IES) brasileira devidamente 
autorizada; 

b) A documentação original ainda não apresentada, no caso do candidato ter 
realizado a inscrição por procuração com cópias autenticadas da 
documentação individual; 

c) Documento indicando estar em dia com as obrigações militares (para 
homens maiores de 18 anos); 

d) Título de eleitor para maiores de 18 anos; 
e) Histórico Escolar atualizado com as disciplinas cursadas até o período da 

seleção se for o caso. 
 

Art. 36 Os candidatos aprovados e classificados deverão apresentar no ato de 
inscrição em disciplinas, os seguintes documentos fornecidos pela Instituição de 
origem:  

(a) Programas das disciplinas cursadas, com aprovação, e as respectivas cargas 
horárias; 

(b) Quando as disciplinas tiverem sido cursadas na UFRJ, o mesmo poderá ser 
dispensado de apresentar os programas, a critério da Unidade/Colegiado de 
Curso;  

(c) Discriminação das disciplinas do curso por período ou grade curricular. 
 
Art. 37 Perderá o direito de matrícula na UFRJ o candidato que não comparecer, 
ou não se fizer representar legalmente, no(s) dia(s) marcado(s) no edital para pré-
matrícula e matrícula (inscrição em disciplinas), e cujos documentos, naquela data, 
não estejam completos. 

DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS/HORA-AULA 

Art. 38 A Comissão de aproveitamento de créditos/ hora-aula será nomeada por 
portaria do Diretor da Unidade/Coordenador do Colegiado do Curso do respectivo 
curso. 

Art. 39 A dispensa de uma disciplina efetiva-se com a inclusão nos registros 
acadêmicos do mesmo número de crédito/hora-aula que a aprovação da disciplina 
dispensada conferiria.  

§1º Os graus obtidos na IES de origem não serão registrados no histórico 
escolar, nem computados para efeito de coeficiente de rendimento. 
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§2º Os períodos letivos durante os quais foram obtidos os créditos/horas-
aula aproveitados serão computados para os fins de prazo máximo de 
integralização do currículo, nos termos da Resolução CEG. 

§3º O aluno referido no § 3 Art.2º que optar pela nova matrícula, terá sua 
matrícula anterior cancelada e as disciplinas cursadas na UFRJ, em curso 
pertencente ao mesmo Centro e cursadas no prazo não superior a 5 (cinco) 
anos, serão automaticamente lançadas no Boletim Escolar, com as notas e 
todos os resultados obtidos no curso anterior.  

§4º No caso do aluno ter cursado a(s) disciplina(s) na UFRJ em prazo 
superior a 5(cinco) anos, o aluno deverá solicitar a(s) dispensa(s), e o 
aproveitamento de créditos/horas-aula, e os graus obtidos na UFRJ, serão 
integralmente registrados no Boletim Escolar e computados para efeito de 
rendimento. 

Art. 40 Não se concederá aproveitamento de créditos e dispensa de disciplinas 
quando: 

a) o requerente tiver cursado a disciplina em outra IES após o ano / 
período do seu ingresso na UFRJ, sem autorização prévia do respectivo 
departamento, ressalvando o retorno de aluno que se tenha transferido 
regularmente da UFRJ e preencha as condições para transferência de 
retorno; 

b) o requerente for classificado na modalidade do Art. 8º e pleitear 
dispensa das disciplinas integrantes do currículo pleno do curso, com 
base na transferência de estudos obtidos em outra IES, de acordo com 
os critérios estabelecidos pela unidade, não podendo ultrapassar 70% 
(setenta por cento) dos créditos necessários à integralização curricular 
na UFRJ.  

Art. 41 Das decisões sobre dispensa de disciplinas caberá recurso à 
Congregação/Colegiado equivalente. 

Art. 42 O aluno que tenha ingressado na UFRJ por meio de qualquer uma das 
formas previstas no Art. 1º desta resolução só terá pleno direito ao trancamento 
de matrícula após cursar, com aproveitamento, um mínimo de 12 (doze) créditos ou 
180 horas-aula na UFRJ. 

Parágrafo Único – casos especiais devidamente justificados, através de atestados 
e documentos comprobatórios, serão analisados e deliberados pelo Conselho de 
Ensino de Graduação, em caráter excepcional. 
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CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 43 O estudante que tiver constatada a ocupação de 2(duas) vagas em 
instituição pública de ensino conforme disposto no §2º do Art. 1º desta resolução, 
na data de publicação da Lei 12.089, de 12/11/2009, poderá concluir o curso 
regularmente na UFRJ. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 44 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada o item 
(a) do Art. 5º da Resolução CEG 04/74, as Resoluções CEG 6/71 e 4/2000 e demais 
disposições em contrário. 

Publicada no BUFRJ nº 34 de 26 de agosto de 2010. 

 


