PORTARIA N°. 19, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012
A PRÓ-REITORIA DE ENSINO, DE PESQUISA E DE EXTENSÃO
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS dispõe sobre
normas e critérios para O Número de Disciplinas e/ou Créditos
que o estudante tem direito a fazer pelo valor da mensalidade
paga nos cursos de graduação da UNIFIMES.

Art. 1º - De acordo com o Contrato de Prestação de Serviços, assinado pelo estudante no início
de cada período letivo, o valor da mensalidade paga lhe dá o direito de fazer o total de
disciplinas/créditos correspondentes ao período que está cursando conforme a matriz curricular
do curso.

Parágrafo Único - O estudante poderá cursar, além das ofertadas no período em que está
matriculado, de acordo com a matriz Curricular, 1 (uma) disciplina a mais, em horário préestabelecido pelo Coordenador do Curso a cada semestre letivo, conforme Calendário
Acadêmico da Instituição.
Art. 2º – O estudante na condição de que trata o Caput do Parágrafo Único do artigo 1º desta
Portaria, pagará pelos créditos correspondentes a disciplina extra que cursará, o valor de R$
36,00 (trinta e seis reais), por cada crédito, a cada mês, reajustável a cada semestre letivo, tendo
por base o índice de reajuste das mensalidades.

Parágrafo Único - As atividades complementares não conta como disciplinas, e sim como
atividades extra-classe.

Art. 3º - Estará automaticamente isento de pagamento o estudante da UNIFIMES que se
enquadrar em uma ou mais das seguintes situações:
I. quando a disciplina foi extinta, ou está em extinção e o estudante não foi reprovado na
mesma;
II. quando a disciplina não mais for ofertada no fluxo normal e o estudante não foi reprovado
na mesma.
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Art. 4º - Para que o estudante possa cursar 1 (uma) disciplina, além do número que lhe
corresponde no semestre, conforme matriz curricular, o mesmo deve preencher o requerimento,
retirado na Recepção ou na Página da UNIFIMES, e encaminhá-lo ao Coordenador do Curso,
que o analisará para deferir ou indeferir o pedido.

Parágrafo Único - Se for deferido, o Coordenador do Curso deve encaminhá-lo, assinado por
ambos (Coordenador e estudante), para a Contabilidade Acadêmica no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da data do deferimento.

Art. 5º - O requerimento encaminhado à Contabilidade Acadêmica deverá gerar aditivo de
matrícula, contrato e boleto de pagamento pela disciplina que o estudante irá cursar.

Parágrafo Único - A Contabilidade Acadêmica deve encaminhar o requerimento e o contrato
deferido à Secretaria Geral para a matrícula da referida disciplina.

Art. 6º - Se o requerimento for indeferido pelo Coordenador, o mesmo deve comunicar ao
estudante o motivo do indeferimento.

Art. 7º - Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino, de Pesquisa e de
Extensão e Pró-Reitoria de Administração e de Planejamento.

Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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