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CAPÍTULO V 

TRATAMENTO EXCEPCIONAL E ESPECIAL 
Seção II 

Tratamento Especial 
 

 

Art. 41. O tratamento especial será dispensado ao estudante que participar de eventos culturais, 

artísticos, científicos, militares ou desportivos. 

§ 1º O tratamento especial consiste na dispensa do estudante das atividades acadêmicas, até 

o limite de 2 (dois) eventos por semestre letivo. 

§ 2º O tratamento especial dependerá de aprovação da Comissão Executiva do Colegiado de 

Curso, ou ad referendum pelo Coordenador, que deverá avaliar a relação entre a 

temática e o curso do requerente. 

§ 3º Nos casos de participação em eventos desportivos de natureza oficial, nos âmbitos 

municipal, estadual, nacional ou internacional, desde que o requerente esteja 

representando a Instituição, o Município, o Estado ou a Nação, o tratamento especial não 

dependerá de aprovação pela Comissão Executiva do Colegiado de Curso, respeitada a 

legislação específica.  

§ 4º Os cursos relacionados com a atividade profissional do estudante poderão ser 

considerados como eventos, desde que compatíveis com a sua formação acadêmica, a 

critério da Comissão Executiva do Colegiado de Curso. 

Art. 42. O requerimento de tratamento especial deverá ser protocolado à PROGRAD, 

devidamente instruído com os documentos comprobatórios, no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis antes do início do evento. 

§ 1º Compete à PROGRAD informar a situação acadêmica do estudante, inclusive o disposto 

no § 1º do Art. 41 desta Resolução, para subsidiar a decisão da Comissão Executiva do 

Colegiado de Curso. 

§ 2º Os requerimentos protocolados fora do prazo previsto no caput deste Artigo, ou que não 

apresentarem os documentos comprobatórios, serão indeferidos pela PROGRAD. 

Art. 43. O estudante militar, nos casos previstos em lei, deverá, no prazo de 3 (três) dias úteis, 

contados do último dia do exercício ou manobra, protocolar requerimento à PROGRAD 

instruído com documento comprobatório. 

 

Parágrafo único. O tratamento especial previsto no caput deste Artigo não dependerá de 

aprovação pela Comissão Executiva do Colegiado de Curso. 

 

Art. 44. A PROGRAD deverá informar o Coordenador do Colegiado de Curso e os docentes 

responsáveis pelas atividades acadêmicas em que o estudante encontra-se matriculado 

sobre o deferimento do tratamento especial. 

 

Art. 45. No caso da verificação de aprendizagem ocorrer no período de tratamento especial, o 

docente deverá fixar data para a realização da mesma, desde que em prazo não inferior 

a 7 (sete) e não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do término do evento, salvo 

com anuência por escrito do interessado, considerando a data limite de fechamento 

eletrônico do Rendimento Escolar, estabelecida no Calendário das Atividades de Ensino 

dos Cursos de Graduação. 

Art. 46. O estudante deverá apresentar à PROGRAD cópia do documento comprobatório de sua 

efetiva participação no evento no prazo de até 15 (quinze) dias do término do mesmo, 

sob pena de cancelamento do tratamento especial. 
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