GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
CONSELHO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO
RESOLUÇÃO Nº 105/2015 – CONSU/UEAP
(Redação dada pela Resolução nº 332/2018, de 26.11.2018)

Dispõe sobre a alteração curricular nos
Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos
de graduação da Universidade do Estado
do Amapá– UEAP.

O Presidente do Conselho Superior Universitário da Universidade
do Estado do Amapá, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo Decreto Estadual nº 4018, de 1° de julho de 2014, bem como
pelo Estatuto da Universidade e Regimento Interno do Conselho Universitário,
tendo em vista deliberação do plenário, na reunião ordinária realizada no dia 09
de dezembro de 2015 e Processo nº 46.000.379/2015,

RESOLVE:
Art. 1º Delegar competência aos Colegiados de Curso desta Instituição de
Ensino Superior para alterar a estrutura de pré-requisitos das disciplinas a
estes vinculados.
§ 1º Para efeito do que dispõe esta Resolução, entende‐se por
pré‐requisito o componente curricular cujo cumprimento é exigência para a
matrícula em outro(s) componente a que se vinculam, conforme o fluxograma
do curso.
§ 2º Será vedada a inclusão ou exclusão de componentes curriculares,
limitando-se a análise apenas à exclusão ou inclusão de pré-requisitos.
Art. 2º A proposição da alteração da estrutura de pré-requisitos deverá:
§ 1º Ser solicitada ao Colegiado de Curso pelo professor da disciplina
objeto. Entende-se como disciplina objeto aquela que possui outra (as)
disciplina (s) como pré-requisito.
§ 2º Ser fundamentada em termos didático-pedagógicos que
justifiquem a exclusão ou inclusão do pré-requisito.

Art. 3º Com a proposição da alteração da estrutura de pré-requisitos, o
Colegiado de Curso deverá:
§ 1º Consultar por meio de parecer e com base na fundamentação do
professor solicitante:
I - O Núcleo Docente Estruturante do Curso sobre a solicitação da
alteração da estrutura de pré-requisito;
II - O professor da disciplina pré-requisito.
§ 2º Deliberar sobre a proposição da alteração da estrutura de prérequisito.
Art. 4º Em caso de aprovação, as alterações deverão ser encaminhadas
à Pró-Reitoria de Graduação pelo Colegiado do Curso, até 30 dias antes do
início do período de matrícula do semestre seguinte definido no calendário
acadêmico.
Art. 5º A aprovação pelo Colegiado de Curso autoriza a Pró-Reitoria de
Graduação a executar as alterações curriculares junto à Divisão de Registro e
Controle Acadêmico, que terão validade por tempo indeterminado, salvo
quando os colegiados solicitarem novas alterações nos pré-requisitos. (NR Resolução nº 332/2018)

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pelo CONSEPE desta IES.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor a partir da sua assinatura, com
eficácia a partir do período letivo subsequente à aprovação.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua expedição.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em Macapá, 10 de
dezembro de 2015.

Prof. Dr. Perseu da Silva Aparício
Presidente do CONSU

