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SEÇÃO I - INTRODUÇÃO 

O sistema de crédito se caracteriza por um conjunto de disciplinas a serem cursadas isoladamente 

pelo aluno e que são distribuídas nos diferentes períodos letivos, de acordo com as exigências 

preestabelecidas por cada curso. 

Os alunos ingressantes, a partir do primeiro semestre de 2018 (2018.1), dos cursos de 

Administração, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia 

Química, Engenharia de Software, Pedagogia, Enfermagem e Psicologia, deverão se enquadrar no 

regime de créditos de acordo com o regulamento abaixo: 

 

SEÇÃO II – NORMAS GERAIS 

1. Quando ingressante em 1º período (2018.1), o aluno deverá cursar todas as disciplinas 

do período, resguardados possíveis casos de aproveitamento de estudos; 

2. O aluno que ingressou anteriormente ao ano de 2018, poderá migrar para o sistema de 

créditos, quando possível for; 

3. Cada crédito teórico/prático corresponde a 15 horas; 

4. Nos cursos da área de saúde, cada crédito de estágio supervisionado corresponde a 20 

horas; 

5. A partir do segundo período o aluno poderá se matricular, no mínimo em 12 créditos e 

no máximo em 36 créditos, respeitando os limites mínimos e máximos de integralização 

(carga horária) de cada curso definidos pela legislação em vigor. 

6. O aluno poderá cursar menos de 12 créditos, quando a quantidade total de créditos 

restantes para a conclusão do curso for menor que 12; 

7. As disciplinas pendentes de semestres anteriores ao que o aluno cursará, serão 

automaticamente incluídas no conjunto de disciplinas a cursar do aluno, sempre que 

houver sua oferta regular. 

8. As disciplinas de matrizes em extinção e que não estejam sendo ofertadas com 

regularidade poderão, excepcionalmente, ser ofertadas desde que contemplem número 

mínimo de alunos, que será definido por cada coordenação de curso e/ou Pró-reitora; 

9. As disciplinas serão incluídas no conjunto de disciplinas a cursar do aluno, observando-

se o critério de antiguidade, ou seja, as mais antigas terão prioridade sobre as demais; 
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10. As adaptações, oriundas de processos de transferência de outra IES, as dispensas de 

disciplinas já cursadas, a reativação de vínculo acadêmico seguirão as diretrizes 

dispostas nos itens acima. 

11.  A antecipação de disciplinas somente poderá implicar redução do período mínimo de 

integralização do curso, previsto na legislação em vigor, quando a disponibilidade na 

grade horária do aluno for decorrente de:  transferência de outra IES, segunda 

graduação ou dispensa de disciplinas; 

12. O direito de escolha das disciplinas a serem cursadas deverá obedecer aos seguintes 

critérios: 

a)  Ter concluído o primeiro semestre do curso, para os alunos ingressantes; 

b)  A observância de prescrições regimentais quanto aos pré-requisitos e, ao mínimo e 

máximo de créditos a cursar por semestre letivo; 

13. Caso a disciplina a ser cursada não esteja sendo ofertada no turno em que o aluno 

esteja matriculado, o aluno poderá: 

a)  Matricular-se em outro turno em que haja a oferta;  

b)  Aguardar a próxima oferta da disciplina; 

14. Os casos não contemplados neste Regulamento serão estabelecidos pela coordenação 

do curso, após aprovação em colegiado de curso e Pró-reitora de competência. 

 
SEÇÃO II – DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS 

1. Os alunos que foram matriculados a partir do 1º semestre de 2018 no sistema de 

créditos deverão pagar proporcionalmente a quantidade de disciplinas cursas, 

independentemente se elas estarão sendo cursadas novamente ou não; 

 

2.  Os alunos que foram migrados para o sistema de créditos a partir do 1º semestre de 

2018 deverão pagar suas parcelas conforme as seguintes regras: 
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a) O valor pago por cada aluno deverá ser diretamente proporcional à 

quantidade de créditos cursadas, tomando como referência o valor da parcela 

mensal divido pelo total de créditos de disciplinas em cada período. 

 Por exemplo:  Considere um aluno cursa Engenharia, com o valor da mensalidade (cheia) 

de R$ 990,00 em uma matriz onde há 22 créditos por período. Considere que este aluno 

curse apenas 16 créditos (Equivalente a 4 disciplinas de 4 créditos cada).   

Para se saber o valor que ele deverá pagar devemos: 

- Encontrar o valor por crédito: R$ 990,00 / 22 créditos = R$ 45,00/crédito 

- Multiplicar o valor por crédito pelo total de créditos cursados: R$ 45,00 x 16 créditos 

cursados = R$ 720,00 

b) Nenhum aluno (dentre os que iniciaram o curso anteriormente ao ano de 

2018) pagará mais que o valor total da sua mensalidade; 

c) Caso o aluno esteja refazendo a disciplina cursando-a presencialmente, esta 

deverá ser paga, desde que não fira o princípio anterior (b). 

3.  No ato da matrícula o aluno deve pagar a quantidade total de créditos do período em 

que está se matriculando; 

4.  Todo aluno matriculado, mesmo que refazendo alguma disciplina ou apenas em 

período de estágio deverá pagar no mínimo 4 créditos ou a quantidade de créditos 

equivalente a disciplina cursada, quando este for menor que 4 créditos. 

 

Vassouras, 29 de novembro de 2018. 

 

 

 

Prof. Bruno Morais Lemos 
Pró-Reitor de Ciências Tecnológicas e Exatas  

Universidade de Vassouras
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GLOSSARIO 
 

Sistema de Créditos: A organização das disciplinas no sistema de crédito é feita por semestre, a 

partir da indicação dos pré-requisitos disciplinas e co-requisitos. Cada atividade curricular 

corresponde a uma determinada carga horária, o que determina o número de créditos.  

Créditos: É unidade de tempo convencional acadêmico que corresponde a uma hora aula semanal 

durante um semestre letivo.  

Sistema Seriado:  As disciplinas nos cursos do sistema seriado são organizadas em bloco de 

disciplinas, distribuídos por semestre, chamados de períodos. No sistema seriado o aluno que tiver 

sido reprovado em até 02 (duas) disciplinas de um determinado bloco, será permitido ao mesmo a 

matrícula no bloco de disciplinas do semestre seguinte, perfazendo as reprovações em regime de 

dependência. O aluno reprovado em 03 (três) ou mais disciplinas no mesmo semestre, não poderá 

matricular-se nas disciplinas do bloco semestral seguinte, ficando obrigado a cursar apenas as 

disciplinas em que foi reprovado e devendo portanto realizar um plano de estudos com o auxílio do 

coordenador de seu curso. 

Pré-Requisito: O componente curricular, cujo cumprimento, é exigência para matrícula em outro(s) 

componente(s) curricular(es) a que se vinculam, conforme estabelece a matriz curricular do curso. 

Uma disciplina A é pré-requisito de outra B, quando se exige aprovação na disciplina A como 

condição para matrícula na disciplina B. 

Co-Requisito: O componente curricular, cujo cumprimento deve ser realizado concomitantemente 

a outro(s) componente(s) curricular(es) a que se vinculam, conforme estabelece a matriz curricular 

do curso. Uma disciplina A é co-requisito de outra B, quando se exige aprovação na disciplina A, ou 

matrícula simultânea na disciplina A como condição para matrícula na disciplina B. 

Periodização: Cada matriz curricular tem uma periodização, uma sequência de disciplinas 

distribuídas por semestre letivo.  

Disciplinas Obrigatórias: Conjunto de disciplinas essenciais de cada curso. 

 

Disciplinas Optativas: Nas disciplinas optativas o aluno é levado a optar por uma ou mais 

disciplinas de um leque de disciplinas ofertado no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), para 

cumprir determinado número de créditos ou de carga horária. Essas disciplinas ou unidades 

curriculares ou componentes curriculares, geralmente, apresentam congruência com a área de 

formação profissional escolhida, podendo representar aprofundamento de estudos em determinado 
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campo de estudo dessa mesma área. Há, contudo, exceções. Libras (Língua Brasileira de Sinais), 

por exemplo, é obrigatória para as licenciaturas e o bacharelado em Fonoaudiologia e optativa para 

os demais cursos, conforme determina a Lei nº 10.436/2002,  e o Decreto nº 5.626/2005, que a 

regulamenta. 

Disciplinas Eletivas: As disciplinas eletivas, geralmente, são escolhidas livremente pelo aluno 

entre as disciplinas ofertadas pelo curso e que não estejam incluídas entre as disciplinas optativas. 

 

 


