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RESOLUÇÃO CEG No. 04/2016 
Altera a Resolução CEG 03/2016 - Fixa as épocas para os atos da 

Administração Acadêmica no ano de 2016. 
 

 
O Conselho de Ensino de Graduação, na Sessão Ordinária de 20 de julho de 2016, no uso de suas 
atribuições, resolve: 

 
Art. 1º - Alterar as Alíneas, “a” e “b”, do Inciso II do Artigo 5º da Resolução CEG 03/2016, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 

II - Pedidos de inscrição em disciplinas: 

a) Para os alunos dos cursos de graduação em geral, exceto Medicina (Rio de Janeiro), 
Fisioterapia e Fonoaudiologia. 

• segundo período letivo: de 08 a 22 de agosto de 2016. 

 

b) Para os alunos dos cursos de Medicina (Rio de Janeiro), Fisioterapia e Fonoaudiologia:  

Segundo período letivo de 2016. 

• para alunos do segundo e terceiro períodos do curso: de 08 a 22 de agosto de 2016.  

• para alunos do quarto período do curso em diante: de 11 a 17 de julho de 2016. 

 
Art. 2º - Alterar as Alíneas, “a” e “b”, do Inciso III, do Artigo 5º da Resolução CEG 03/2016, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

a) Para os alunos dos cursos de graduação em geral, exceto Medicina (Rio de Janeiro), 
Fisioterapia e Fonoaudiologia:  

• segundo período letivo: de 29 de agosto a 11 de setembro de 2016. 

 

b) Para os alunos dos cursos de Medicina (Rio de Janeiro), Fisioterapia e Fonoaudiologia:  

Segundo período letivo de 2016. 

• para alunos do primeiro, segundo e terceiro períodos do curso: de 29 de agosto a 11 de 
setembro de 2016. 

 
Art. 3º - Alterar as Alíneas “a”, do Inciso V, do Artigo 5º da Resolução CEG 03/2016, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

a) Para os alunos dos cursos de graduação em geral, exceto Medicina (Rio de Janeiro), 
Fisioterapia e Fonoaudiologia:  

• segundo período letivo: até 02 de outubro de 2016. 

 
Art. 4º - Alterar os prazos relativos à inscrição em disciplinas, do segundo período, na tabela do 
Artigo 8 º, da Resolução CEG 03/2016, que passa a vigorar com os seguintes prazos: 
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ATOS ACADÊMICOS ABRANGÊNCIA EXECUTOR 2º PERÍODO 

Previsão de Turmas 

Cursos de graduação em geral, 
exceto Medicina (Rio de Janeiro), 

Fisioterapia e Fonoaudiologia. 

Secretaria Acadêmica / 
Coordenador de Curso 

Até 07/08/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
segundo período do curso). 

Secretaria Acadêmica / 
Coordenador de Curso 

Até 07/08/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
terceiro período do curso) 

Secretaria Acadêmica / 
Coordenador de Curso 

Até 07/08/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
quarto período curso em diante). 

Secretaria Acadêmica / 
Coordenador de Curso 

Até 10/07/2016 

Pedidos de inscrição em 
disciplinas  

Cursos de graduação em geral, 
exceto Medicina (Rio de Janeiro), 

Fisioterapia e Fonoaudiologia. 

Aluno (inscrição on-line) / 
Coordenador de Curso / 

Secretaria Acadêmica  

De 
 08 a 22/08/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
segundo período do curso). 

Aluno (inscrição on-line) / 
Coordenador de Curso / 

Secretaria Acadêmica  

De 
 08 a 22/08/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
terceiro período do curso) 

Aluno (inscrição on-line) / 
Coordenador de Curso / 

Secretaria Acadêmica  

De 
 08 a 22/08/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
quarto período curso em diante). 

Aluno (inscrição on-line) / 
Coordenador de Curso / 

Secretaria Acadêmica  

De 
 11 a 17/07/2016 

Concordância de pedidos de 
inscrição em disciplinas 

Cursos de graduação em geral, 
exceto Medicina (Rio de Janeiro), 

Fisioterapia e Fonoaudiologia. 

Coordenador de Curso / 
Orientador / Secretaria 

Acadêmica  

De                                   
23 a 25/08/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
segundo período do curso). 

Coordenador de Curso / 
Orientador / Secretaria 

Acadêmica  

De                                   
23 a 25/08/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
terceiro período do curso) 

Coordenador de Curso / 
Orientador / Secretaria 

Acadêmica  

De                                   
23 a 25/08/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
quarto período curso em diante). 

Coordenador de Curso / 
Orientador / Secretaria 

Acadêmica  
18/07/2016 
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ATOS ACADÊMICOS ABRANGÊNCIA EXECUTOR 2º PERÍODO 

Efetivação de pedidos de 
inscrição em disciplinas 

Cursos de graduação em geral, 
exceto Medicina (Rio de Janeiro), 

Fisioterapia e Fonoaudiologia. 
DRE 26/08/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
segundo período do curso). 

DRE 26/08/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
terceiro período do curso) 

DRE 26/08/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
quarto período curso em diante). 

DRE 18/07/2016 

Alteração de pedidos de 
inscrição em disciplinas  

Cursos de graduação em geral, 
exceto Medicina (Rio de Janeiro), 

Fisioterapia e Fonoaudiologia. 

Aluno (inscrição on-line) / 
Coordenador de Curso / 

Secretaria Acadêmica  

De                            
29/08 a 

11/09/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
primeiro e segundo períodos do 

curso). 

Aluno (inscrição on-line) / 
Coordenador de Curso / 

Secretaria Acadêmica  

De                            
29/08 a 

11/09/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
terceiro período do curso) 

Aluno (inscrição on-line) / 
Coordenador de Curso / 

Secretaria Acadêmica  

De                            
29/08 a 1/09/2016 

Concordância das alterações 
de pedidos de inscrição em 

disciplinas 

Cursos de graduação em geral, 
exceto Medicina (Rio de Janeiro), 

Fisioterapia  Coordenador de Curso / 
Orientador / Secretaria 

Acadêmica  

De 12 a 
14/09/2016 

e Fonoaudiologia. 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
primeiro e segundo períodos do 

curso). 

Coordenador de Curso / 
Orientador / Secretaria 

Acadêmica  

De 12 a 
14/09/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
terceiro período do curso) 

Coordenador de Curso / 
Orientador / Secretaria 

Acadêmica  

De 12 a 
14/09/2016 
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ATOS ACADÊMICOS ABRANGÊNCIA EXECUTOR 2º PERÍODO 

Efetivação das alterações de 
pedidos de inscrição em 

disciplinas 

Cursos de graduação em geral, 
exceto Medicina (Rio de Janeiro), 

Fisioterapia e Fonoaudiologia. 
DRE 15/09/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
primeiro e segundo períodos do 

curso). 

DRE 15/09/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
terceiro período do curso) 

DRE 15/09/2016 

Trancamento de inscrição 
em disciplinas (desistência 

de inscrição) 

Cursos de graduação em geral, 
exceto Medicina (Rio de Janeiro), 

Fisioterapia e Fonoaudiologia. 

Aluno (inscrição on-line) / 
Coordenador de Curso / 

Secretaria Acadêmica  

De 16/09 a 
02/10/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
primeiro e segundo períodos do 

curso). 

Aluno (inscrição on-line) / 
Coordenador de Curso / 

Secretaria Acadêmica  

De 16/09 a 
02/10/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
terceiro período do curso) 

Aluno (inscrição on-line) / 
Coordenador de Curso / 

Secretaria Acadêmica  

De 16/09 a 
02/10/2016 

Concordância do 
trancamento de inscrição em 

disciplinas (desistência de 
inscrição) 

Cursos de graduação em geral, 
exceto Medicina (Rio de Janeiro), 

Fisioterapia e Fonoaudiologia. 

Coordenador de Curso / 
Orientador / Secretaria 

Acadêmica  

De 
 03 a 05/10/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
primeiro e segundo períodos do 

curso). 

Coordenador de Curso / 
Orientador / Secretaria 

Acadêmica  

De 
 03 a 05/10/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
terceiro período do curso) 

Coordenador de Curso / 
Orientador / Secretaria 

Acadêmica  

De 
 03 a 05/10/2016 

Efetivação do trancamento 
de inscrição em disciplinas 
(desistência de inscrição) 

Cursos de graduação em geral, 
exceto Medicina (Rio de Janeiro), 

Fisioterapia e Fonoaudiologia. 
DRE 06/10/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
primeiro e segundo períodos do 

curso). 

DRE 06/10/2016 

Cursos de Medicina (Rio de 
Janeiro), Fisioterapia e 

Fonoaudiologia (para alunos do 
terceiro período do curso) 

DRE 06/10/2016 
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Art. 5º - Ficam mantidos os demais prazos estabelecidos na Resolução CEG 03/2016.  

 

 
Art. 6º - Os casos omissos e as situações excepcionais serão julgados pelo CEG. 

Art. 7º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

  
 


