SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

RESOLUÇÃO CEPE Nº 051, DE 13 DE ABRIL DE 2011.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade
Federal de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, em atendimento à
solicitação da Pró-Reitoria de Graduação expressa por meio do Memorando
089/PRG, de 18/3/2011, e tendo em vista o que foi deliberado em sua reunião de
13/4/2011,

RESOLVE:

Art. 1º Será permitido o acesso de alunos ouvintes às aulas de
disciplinas de graduação oferecidas pela UFLA em conformidade com os termos
desta Resolução.
Art. 2º O aluno ouvinte deverá estar regularmente matriculado
na UFLA.
Art. 3º O aluno não terá direito a participar de qualquer
avaliação, contagem de frequência, expedição de certificado ou declaração de
participação para efeito de pleitos posteriores para fins curriculares ou
aproveitamento de disciplinas.
Art. 4º O aluno ouvinte somente será aceito nas disciplinas de
graduação após a realização da última etapa de matrícula.
Art. 5º O aluno ouvinte deverá preencher e entregar o Termo de
Responsabilidade, que faz parte integrante desta Resolução, na Diretoria de
Registro e Controle Acadêmico – DRCA.
Art. 6º Cabe ao professor autorizar o ingresso e revogar a
participação de alunos ouvintes em suas turmas, observada a existência de vagas.
O professor da disciplina expressará o aceite do aluno ouvinte no Termo de

Responsabilidade de que trata o art. 5º, que deverá ser devidamente preenchido e
assinado pelo aluno.
Art. 7º A soma do número de alunos regulamente matriculados e
o número de ouvintes não poderá exceder o número máximo de alunos
estabelecidos por turma.
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pelo colegiado da
Pró-Reitoria de Graduação.
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na presente data,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução CEPE nº 211, de
27/7/2010.

JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO
Presidente

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO OUVINTE
(Anexo da Resolução CEPE nº 051/2011)

Eu, ________________________________________________,
matrícula __________________, aluno do curso de __________________________
desta IES, declaro estar ciente de que não terei direito a nota, contagem de
frequência ou de certificado e/ou declaração de participação nas aulas, para efeito
de pleitos posteriores. A minha participação ocorrerá apenas na condição de aluno
ouvinte, sem os direitos institucionais assegurados aos alunos regularmente
matriculados na disciplina. Esta participação ocorrerá nas disciplinas elencadas na
tabela abaixo com o devido aceite do professor.

Código

Professor responsável pela

Aceite do

Disciplina

disciplina

professor

Portanto, abdico de toda e qualquer possibilidade de requerer
documentação comprobatória e de todo e qualquer direito instituído aos alunos
regularmente matriculados.

Lavras, ______________ de ________________ de 20 _____.

_____________________________________________

