
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 036                                  DE 11 DE AGOSTO DE 2014

DISPÕE SOBRE REGRAS PARA RETORNO
DE DISCENTES EVADIDOS

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 - Ficam aprovadas as regras para retorno de discentes evadidos da Fundação

Centro Universitário Estadual da Zona Oeste.

Art. 2º -  Discente evadido em um semestre é aquele que deixa de realizar rematrícula

no prazo previsto no calendário acadêmico.

Art. 3º- Todo discente evadido possui o direito de solicitar ativação de matrícula.

Parágrafo 1° - A solicitação de ativação de matricula será realizada de forma presencial

pelo discente ou por seu representante legal na Secretaria Acadêmica da UEZO, que

abrirá processo para tal.

_____________________________________________________________________________________________
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEZO

Av. Manuel Caldeira De Alvarenga, 1.203 – Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ – CEP 23.070-200
Tel. (21) 2332-7530

1/2



Parágrafo 2º - No trâmite do processo de ativação de matrícula do discente, o mesmo

deverá tomar ciência desta deliberação e das deliberações que tratam de jubilamento de

discente.

Parágrafo 3º - Caso a solicitação do discente seja deferida, o status de sua matrícula

será alterado para ativo:

I- no semestre  em que ocorrer  o deferimento,  caso esse se dê até  o  prazo final  do

período de inclusão de disciplinas previsto no calendário acadêmico;

II- no semestre seguinte ao deferimento, caso esse se dê após o prazo final do período

de inclusão de disciplinas previsto no calendário acadêmico.

Art. 4º- O discente evadido em um ou dois semestres que tiver sua solicitação deferida

terá o status de sua matrícula alterado para ativo como descrito no parágrafo 3º do art.

2º.

Art.  5º- O discente  evadido  de  três  a  quatro  semestres  poderá  ter  o  status  de  sua

matrícula alterado para ativo, como descrito no parágrafo 3º do art. 2º, se esse atender

os seguintes critérios:

I- Possuir  coeficiente  de  rendimento  (CR)  igual  ou  maior  que  7,0  ou  não  ter  sido

reprovado em disciplinas anteriores;

II- Não ter usufruído do limite máximo de trancamento de semestres;

III- Existir disponibilidade de vagas.

Art.  6º  –  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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