
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CIEDS/IEDS/UNILAB Nº 01, DE 08 DE ABRIL DE 2022

  

Dispõe sobre as Normas Internas de
concessão de quebra de pré-requisitos em
componentes curriculares dos cursos de
graduação do Ins�tuto de Engenharias e
Desenvolvimento Sustentável da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira.

 

A DIRETORA DO INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IEDS) DA
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições
legais,

 

RESOLVE, ad referendum do Conselho do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento
Sustentável:

 

Art. 1º Estabelecer os critérios para autorização de quebra de pré-requisitos em componentes
curriculares pertencentes às matrizes curriculares dos cursos de graduação do IEDS/UNILAB.

Art. 2º A quebra de pré-requisito poderá ser concedida, desde que a solicitação se enquadre nas
seguintes situações abaixo, mediante anuência do professor responsável pelo componente curricular em
questão:

I - O discente seja formando no período le�vo em que a quebra de pré-requisito for solicitada;
ou

II - O discente seja transferido de outra ins�tuição (no país ou internacional) ou esteja em
processo de mobilidade acadêmica (no país ou internacional), contribuindo para sua adaptação à nova
estrutura curricular;

§1º É vedada a concessão de quebra de pré-requisito no caso de não anuência por parte do
docente responsável pelo componente curricular em questão.

§2º Compreende-se como formando o discente com previsão de integralizar a carga horária total
do curso no período le�vo da solicitação de quebra de pré-requisito e, além disso, tenha a expecta�va de se
formar no período le�vo em curso.

Art. 3º É vedada a concessão de quebra de co-requisito, independentemente da jus�fica�va
apresentada pelo discente.

Art. 4º A solicitação de quebra de pré-requisito pelo discente deverá ser feita à Coordenação de
Curso, no período de matrícula, mediante formulário específico, explicitando, entre outras informações, o
componente curricular para o qual pretende a flexibilização, acompanhada do Histórico Acadêmico e de
jus�fica�va.

Art. 5º A quebra de pré-requisito poderá ser deferida para no máximo:



I - 02 (duas) disciplinas durante o curso de graduação para os alunos que se enquadrem,
exclusivamente, no inciso I do Art. 2º.

II - 04 (quatro) disciplinas durante o curso de graduação para os alunos que se enquadrem,
exclusivamente, no inciso II do Art. 2º.

Parágrafo Único. Os bene�cios dos incisos I e II do Art. 5º não são acumula�vos.

Art. 6º É vedada a concessão de quebra de pré-requisito em uma disciplina para a qual o
discente já tenha ob�do esse bene�cio anteriormente, mas não tenha logrado aprovação, mesmo que esteja
na condição de formando.

Art. 7º Caberá ao docente responsável pela disciplina, após o período de matrícula, apreciar as
solicitações de quebra de pré-requisitos e emi�r parecer à Coordenação de Curso, mediante formulário
específico, dentro do prazo previamente estabelecido pelo Coordenador.

§1º Se a solicitação do discente não atender aos critérios estabelecidos pela presente resolução,
e também não for considerada como caso omisso, compe�rá ao Coordenador do Curso emi�r parecer não
favorável à quebra de pré-requisito.

§2º A avaliação do pedido de quebra de pré-requisito deverá ser feita com base na proposta
curricular do curso.

Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão designada pelo Coordenador do
Curso.

Art. 9º Fica revogada a Resolução nº 01/2017/CIEDS, de 20 de março de 2017.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Maria Cris�ane Mar�ns de Souza

Presidente do Conselho do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 08/04/2022, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0440671 e o
código CRC 0024D41A.
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