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RESOLUÇÃO Nº. 025 DE 23 DE SETEMBRO DE 2014 
 
 

“Dispõe sobre alteração da Resolução nº 051/2007 que 
trata da regulamentação do aproveitamento de 
Disciplinas”. 

 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto da UERR, em seu Art. 22, aprovado pelo Decreto nº. 14.444-E de 15 
de agosto de 2012, o Decreto nº 2311-P, de 10 de dezembro de 2013, e em cumprimento à decisão do Egrégio 
Conselho em Sessão Ordinária realizada em 20 de agosto de 2014, e 
 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o aproveitamento de disciplinas cursadas na UERR ou em 
outras instituições de ensino superior; 
 
CONSIDERANDO o disposto no Art. 41 do Estatuto da Universidade Estadual de Roraima, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Os dispositivos abaixo elencados da Resolução Nº 051/2007 passam a vigorar com as modificações 
mencionadas: 

 
“Art. 3º ................................................................................................................................................................... 
I – ............................................................................................................................................................................... 
II – .............................................................................................................................................................................. 
III – ............................................................................................................................................................................. 
IV – ............................................................................................................................................................................. 
V - documento de comprovação da última avaliação do Curso pelo ENADE; 
Art. 4º ................................................................................................................................................................... 
I – ............................................................................................................................................................................... 
II – .............................................................................................................................................................................. 
III – ............................................................................................................................................................................. 
IV - disciplina cursada com, no máximo, oito anos anteriores ao pedido de aproveitamento. 
V – disciplina cursada em curso que tenha obtido nota igual ou superior a 3 (três) na ultima prova do ENADE. 
§ 1º O aluno só poderá aproveitar, no máximo, 20% (vinte por cento) das disciplinas da Matriz Curricular de seu 
curso na UERR, desde que não infrinja o item IV deste artigo.  
§ 2º O parágrafo anterior não se aplica aos alunos ingressantes pelo processo de transferência e/ou de ingresso 
de graduado”. 

 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 

Boa Vista, 23 de setembro de 2014. 
 
 

Profª. Drª. Patrícia Macedo de Castro 
Presidente do Conselho Universitário 


