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 DELIBERAÇÃO COEPE Nº 033                                 DE 11 DE AGOSTO DE 2014

REFERENDA  O  TESTE  DE  PROFICIÊNCIA  DO
COLEGIADO DA UNIDADE UNIVERSITÁRIA DA
COMPUTAÇÃO

O  CONSELHO  DE  ENSINO,  PESQUISA  E  EXTENSÃO  DA  FUNDAÇÃO

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO no uso de

suas atribuições estatutárias e regimentais,  na sua 61ª Reunião Ordinária realizada em

11 de agosto de 2014, aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação:

Art.  1º  – Fica  referendado  o  Teste  de  Proficiência  do  Colegiado  da  Unidade

Universitária da Computação.

Art. 2º – A Unidade Universitária da Computação quando julgar necessário e mediante

aprovação do Colegiado de Unidade poderá aplicar teste de proficiência destinado a

verificar se o aluno já possui os conhecimentos que permitem dispensá-lo de cursar

disciplinas obrigatórias ou eletivas de Línguas do Currículo dos Cursos de Análise e

Desenvolvimento de Sistemas (tecnológico) e Ciência da Computação (bacharelado). 

§ 1º As disciplinas, as datas e a natureza das provas que o compõem constará no Edital a

ser publicado.

§  2º As  inscrições  deverão  ser  efetuadas  nos  períodos  previstos  pela  Unidade

Universitária e atenderão os requisitos exigidos por Edital próprio.
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§ 3º Para as disciplinas de Línguas Estrangeiras, as inscrições obedecerão à seguinte

ordem de prioridade:

1. Alunos que têm essas disciplinas em seus currículos plenos como obrigatórias;

2. Alunos em ordem decrescente de coeficiente de rendimento acumulado - CRAT - que

têm essas disciplinas em seus currículos plenos como eletivas e extracurriculares e que

tenham 4 (quatro) ou menos períodos letivos regulares faltantes para a conclusão do

curso;

3. Demais alunos em ordem crescente do número de períodos letivos regulares faltantes

para a conclusão do curso.

§ 4º O número de semestres faltantes para a conclusão do curso referido no parágrafo

anterior será determinado por projeção calculada pela Unidade Universitária.

§ 5º  O aluno aprovado em teste  de  proficiência  terá  a  disciplina registrada em seu

Histórico  Escolar,  com  código  específico,  sendo-lhe  consignados  os  respectivos

créditos.

§ 6º O aluno que obtiver, pelo menos, 60% de acertos na prova de Inglês do Vestibular

de  ingresso  na  UEZO  ou  outras  modalidades,  conforme  análise  da  Unidade

Universitária, terá a disciplina Inglês I e equivalentes, inserida em seu Histórico Escolar,

com  código  ISTP  significando  “Isento  por  Teste  de  Proficiência”,  sendo-lhe

consignados os respectivos créditos.

§ 7º O aluno que obtiver, pelo menos, 75% de acertos na prova de Inglês do Vestibular

de ingresso na UEZO e outras modalidades, conforme análise da Unidade Universitária,

terá as disciplinas Inglês I e II e equivalentes, inseridas em seu Histórico Escolar, com

código ISTP significando “Isento por Teste de Proficiência”, sendo-lhe consignados os

respectivos créditos.

Art. 3º O aluno poderá se submeter ao teste de proficiência apenas uma vez em cada

disciplina, nos períodos previstos pelo Calendário Escolar, desde que não registre em

seu Histórico Escolar reprovação ou desistência de matrícula na disciplina objeto de

proficiência.
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Parágrafo único: As restrições incluídas no artigo 2º não se aplicam às disciplinas de

língua estrangeira. 

Art. 4º – Este Regulamento entrará em vigor após a sua aprovação pelo Colegiado da

UComp. 

Art.  5º  –  Esta  Deliberação entra  em vigor  na  data  de  sua  assinatura,  revogadas  as

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2014.

ALEX DA SILVA SIRQUEIRA

Reitor
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