SERVIÇO

PÚBLICO

FEDERAL

RESOLUÇÃO

N. 027/99
Estabelece normas para criação de

Disciplinas

Complementares

de

Graduação.

O REITOR DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DE SANTA MARIA, no uso de suas

atribuições legais e estatutárias e, considerando:
- Os Cursos de Graduação que comtemplam carga horária na parte flexível de
seus currículos;
- a aprovação dos Pareceres de n. 053/99 da Comissão de Ensino, Pesquisa e
Extensão e n. 115/99 da Comissão de Legislação e Normas, em sua reunião n. 565, de 17
de dezembro de 1999.

RESOLVE:

Art. 1º - Disciplina Complementar de Graduação - DCG, é a que se destina a
complementar, aprofundar e atualizar conhecimentos referentes às áreas de interesse do
aluno ou que atenda aos objetivos do Curso, expressos ou não em ênfases, e integrantes da

parte flexível de um Currículo.
Art. 2º - Os cursos poderão formar um elenco de Disciplinas Complementares
de Graduação:
| - Por disciplinas criadas com finalidade específica,
desejado pelo Curso ou para atender demanda dos alunos;
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HI - por aproveitamento de conteúdos cursados pelos alunos em Instituições de
Ensino Superior, nacionais e estrangeiras, mediante aprovação do Colegiado, que decidirá

sobre o aproveitamento ou encaminhamento destas atividades como ACG.
& 1º - Cabe ao Colegiado do Curso decidir quanto ao conteúdo, carga horária e
pertinência das demais disciplinas a serem criadas na forma prevista no inciso |, não sendo
permitido registro e oferta fora do Calendário Escolar.
8 2º - A solicitação de oferta das disciplinas prevista no inciso Il, deverá ser
homologada pelo Colegiado, tendo em vista o objetivo do Curso e/ou o interesse dos alunos.
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integralização curricular e a disponibilidade da Instituição.
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