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RESOLUÇÃO Nº 01/2012-FAFIC 
 
 
 Regulamenta a antecipação de Conclusão dos 

Cursos de Graduação da FAFIC, prevista no 
Art.47, parágrafo 2º da Lei 9.394/96. 

 
 

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras – FAFIC, no uso de 

suas atribuições,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas para a abreviação de duração de 

curso a alunos que tenham extraordinário aproveitamento de estudos, prevista  no Art. 47, 

parágrafo 2°, da Lei 9.394/96; 

 

CONSIDERANDO a missão da FAFIC que é visar ao sucesso na vida profissional, social 

e pessoal do aluno; 

 

CONSIDERANDO que a IES deve estimular o aluno a ocupar os espaços conquistados, 

desde que cumpridas as exigências mínimas regimentais; 

 

CONSIDERANDO decisão do Colegiado de Curso, em reunião realizada no dia 19 de 

setembro de 2012, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Excepcionalmente, o aluno poderá requerer, junto à Coordenação do Curso, 

antecipação da conclusão de curso, caso atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

I -   Estar cursando o último período letivo do referido curso; 

II - Ter sido aprovado em processo seletivo para cursos de mestrado ou doutorado, ou ter 

sido aprovado em concurso público, sendo o diploma de conclusão de curso superior 

condição essencial para a matrícula na pós-graduação ou posse no cargo público; 

III - Apresentar coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 8.0 (oito);   
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Parágrafo único – Poderá, também, concorrer a tal benefício o aluno que estiver cursando o 

penúltimo período letivo e que, no período subsequente de sua integralização curricular, 

falte cumprir apenas o Trabalho de Conclusão de Curso e atenda às condições anteriores. 

 

Art. 2° - O requerimento de que trata o Art. 1º desta Resolução deverá ser instruído com 

documentos comprobatórios que atestem as exigências do artigo anterior. 

 

Art. 3° - Deverá ser constituída, conforme artigo 47, §2º da LDB Banca Examinadora 

especial para avaliar os processos referentes ao adiantamento de Curso. 

 

Parágrafo único – Caberá ao Colegiado do Curso a análise e decisão do pleito que 

implicará na alteração do calendário de aulas e na elaboração de um plano substitutivo, 

pelos professores dos respectivos componentes curriculares, indicando a programação e o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

 

Art. 4º - Após análise e decisão acerca do pleito, a Coordenação do Curso deverá enviar o 

processo à Secretaria Geral para conhecimento e providências cabíveis.  

 

Parágrafo único. A antecipação de curso é matéria de competência exclusiva da Instituição, 

portanto qualquer recurso deve ser esgotado nas instâncias da própria IES. 

 

Art. 5 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Curso e respectivo 

Colegiado. 

 

Art. 6 Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Cajazeiras, 19 de setembro de 2012 

 

 

Pe. Agripino Ferreira de Assis 

Diretor da FAFIC 


