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Regulamento das Disciplinas Optativas e Eletivas 
   

Capítulo I 
DA NATUREZA  

Art. 1º. Os currículos dos cursos de graduação além de apresentarem disciplinas 
obrigatórias deverão oferecer, para fins de enriquecimento na formação acadêmica, disciplinas 
eletivas e optativas. 
  

Parágrafo Único. Ficará a critério do Colegiado do curso estabelecer a natureza/tipo de 
disciplina a ser oferecida, devendo a(s) mesma(s) ser(em) apresentada(s) explicitamente no 
Projeto Pedagógico de cada Curso de Graduação, como parte integrante do currículo pleno, 
constando seu ementário, bem como objetivos específicos a serem desenvolvidos.  
    

Capítulo II 
DAS DEFINIÇÕES  

Art. 2º. Definem-se como disciplinas obrigatórias um conjunto de estudos e atividades 
correspondentes a um programa desenvolvido num período letivo, com número de créditos 
prefixado que deve ser cursada com assiduidade e aproveitamento para a conclusão do curso.  

 
Parágrafo Único. As disciplinas obrigatórias são comuns a todos os alunos do curso, 

devendo as mesmas ser cursadas na seqüência estabelecida no currículo padrão. 
  

Art. 3º. Definem-se como disciplinas optativas a disciplina de livre escolha do aluno de 
um elenco oferecido para o curso, que complementam a formação profissional, numa 
determinada área ou subárea de conhecimento, que permitem ao aluno iniciar-se numa 
diversificação do curso. 

 
§ 1º. Após optar livremente pela disciplina a ser cursada, há obrigatoriedade por parte do 

aluno em cumprir a carga horária e as atividades com assiduidade e aproveitamento. 
 
§ 2º. A disciplina optativa não é parte integrante da matriz curricular, mas é integrante do 

currículo pleno.  
 

Art. 4º. Definem-se como disciplinas eletivas àquelas não constantes da matriz 
curricular obrigatória do curso em formação nem do elenco das optativas ofertadas pelo próprio 
curso. 

 
§ 1º. As disciplinas eletivas serão escolhidas dentre o elenco das disciplinas obrigatórias 

e optativas oferecidas por todos os cursos da Instituição em quaisquer períodos que sejam 
ministradas.  

 
§ 2º. As disciplinas eletivas são de livre escolha do aluno regular, contudo dependem de 

aprovação do Colegiado de seu curso para serem cursadas. 
 
§ 3º. A aprovação que alude o parágrafo anterior objetiva resguardar a escolha de 

disciplinas afins com o curso do acadêmico optante assegurando-lhe aproveitamento que 
possibilite enriquecimento cultural, aprofundamento e atualização de conhecimentos específicos 
que complementem a formação acadêmica sem, contudo, prejudicar seu rendimento e 
conhecimento continuado. 
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§ 4º. A disciplina eletiva não é parte integrante da matriz curricular, mas é integrante do 
currículo pleno.  

  
Capítulo III 

DA MATRÍCULA EM DISCIPLINAS OPTATIVAS E ELETIVAS  
Art. 5º. O aluno poderá matricular-se em disciplinas optativas e eletivas, desde que 

tenha sido atendida a compatibilidade de horário destas disciplinas com as disciplinas 
obrigatórias de seu curso. 
  

§ 1º É da responsabilidade do aluno a compatibilização de horários, de modo a evitar 
que o horário de uma disciplina optativa e eletiva escolhida se sobreponha ao de alguma 
disciplina do seu próprio curso, sob pena de não poder frequentar simultaneamente as 
disciplinas em sobreposição. 

 
§ 2º. No caso específico das disciplinas eletivas o aluno deverá obter aprovação de seu 

Colegiado de curso antes de começar a cursá-la.  
 
 Art. 6º. A inscrição em disciplina optativa deverá ser feita no ato da matrícula, conforme 

elenco de oferta de disciplina por período fornecido pela Coordenação de cada curso junto à 
Secretaria Acadêmica. 

 
 Art. 7º. A matrícula em disciplina eletiva somente será efetivada após a matrícula dos 

alunos para quais ela é obrigatória em sua grade curricular ou optativa, quando for o caso, 
observando-se o número de vagas estabelecido. 
  

Art. 8º. Depois que for feita a matrícula em disciplina optativa, o aluno terá dois dias para 
desistir da mesma, a partir da qual a matrícula será efetivada. 
 

Capítulo IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 9º. A cada início de semestre, cada Coordenação de Curso fará publicar rol com o 
elenco de disciplinas optativas a serem ofertadas naquele semestre.  

 
§ 1º. Junto à publicação do elenco das disciplinas optativas, cada Coordenação 

estabelecerá o número máximo e mínimo de alunos exigidos para o funcionamento da disciplina 
oferecida. 

 
§ 2º. A critério da Coordenação, na oferta das disciplinas optativas, poderá ser reservado 

percentual de vagas para alunos dos outros cursos ingressarem-se como disciplina eletiva, 
observado o disposto no § 2º e § 3º do artigo 4º.  

 
I. Inexistindo matrículas eletivas na disciplina o percentual poderá ser revertido para os 

alunos que a quiserem cursar como optativa. 
 
II. Existindo uma demanda significativa de alunos para cursá-la como eletiva e não 

havendo o preenchimento de vagas de alunos optantes, poderá ser estendido o percentual para 
os alunos que queiram cursá-la como eletiva, desde que observado o disposto no § 2º e § 3º do 
artigo 4º.  

§ 4º. Terminado o período da matrícula e não se alcançando o número mínimo de alunos 
exigidos para funcionamento da disciplina oferecida ela não será ministrada naquele semestre.  
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Art. 10. A cada início de semestre, cada Coordenação de Curso fará publicar rol com o 

número de vagas disponíveis em suas disciplinas obrigatórias por período a serem ofertadas 
naquele semestre. 

 
Parágrafo Único. As vagas existentes poderão ser cursadas como disciplinas eletivas 

pelos alunos dos outros cursos, desde que observados o disposto no § 2º e § 3º do artigo 4º e o 
disposto no artigo 5º.   

 
  Art. 11. A carga horária das disciplinas optativas e eletivas cursadas com aprovação será 

computada como horas de Atividades Complementares de Ensino, segundo o Regulamento de 
Atividades Complementares constante no Projeto Pedagógico de cada curso.  

 
 § 1º. O aluno que desistir de cursar disciplina optativa e eletiva para a qual se 

matriculou, deverá encaminhar requerimento à Coordenação de seu curso informando os 
motivos da desistência.  

 
 § 2º. O requerimento não dependerá de deferimento, contudo, será arquivado na pasta 

individual do aluno junto à Secretaria Acadêmica.  
 
 § 3º. O aluno desistente de disciplina optativa e eletiva, quando da oferta e matrícula 

para o semestre seguinte terá seu pedido analisado pela Coordenação de Curso caso queira se 
matricular na mesma disciplina optativa ou eletiva da qual desistiu no semestre anterior.   

§ 4º. O aluno reprovado por frequência ou nota em uma disciplina optativa ou eletiva, por 
ele escolhida, não ficará em dependência, nem esta disciplina constará no seu histórico escolar.  

Art. 12. A oferta de disciplinas optativas e a possibilidade de cursar disciplinas eletivas 
visa assegurar ao acadêmico a integralização de horas obrigatórias em atividades 
complementares de ensino previstas em cada Projeto Pedagógico de Curso. 

Parágrafo Único. O aluno que nunca cursou nenhuma disciplina optativa ou eletiva 
poderá concluir o curso normalmente, se atendida a integralização da carga horária das 
atividades complementares de ensino, conforme previsto em cada Projeto Pedagógico de curso. 

Art. 13. O aluno deve estar ciente e assumir a responsabilidade de integralizar a carga 
horária de atividades complementares de acordo com o previsto no projeto pedagógico de cada 
curso, sob pena de não cumprir a integralização da carga horária total e não poder colar grau. 

      Art.14. Os casos omissos serão deliberados pelo Colegiado de cada curso. 
  

      Art.15. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
  

Manhuaçu, 15 de setembro de 2008. 

 


