Re ito ria

Ofício Circular nº 02/2018 – PROGRAD
São Paulo, 18 de janeiro de 2018
Sr.(a) Diretor(a) e Coordenador(a) Executivo(a),
c/c DTAs, STAACs e STGs
O Estatuto da Unesp, em seu artigo 90, define as categorias de alunos da instituição
(regulares, especiais e ouvintes), que diz:
“A Unesp terá alunos regulares, alunos especiais e alunos ouvintes.
§ 1º - Regulares são os alunos matriculados em curso de graduação ou de pósgraduação stricto sensu, com direito a diploma após o cumprimento dos respectivos currículos.
§ 2º - Especiais são os alunos matriculados, com direito a certificado após o
cumprimento dos requisitos mínimos, em:
1 - cursos de pós-graduação lato sensu, extensão, sequenciais, ou de outra natureza;
2 - disciplinas isoladas de cursos de graduação ou de pós-graduação stricto sensu,
observadas as exigências estabelecidas para os alunos regulares.
§ 3º - Ouvintes são os alunos admitidos em disciplinas ou cursos, desde que exista
disponibilidade de vagas, observadas as exigências disciplinares e de frequência, mas não as de
verificação de aproveitamento, fazendo jus a atestados de frequência, quando cumpridos os
mínimos estabelecidos para alunos regulares.
§ 4º - A passagem de aluno especial à condição de aluno regular não importará,
necessariamente, no aproveitamento, em cursos regulares, dos estudos concluídos.
§ 5º - O aluno ouvinte que passar à condição de aluno regular não poderá aproveitar a
frequência obtida em disciplinas cursadas naquela qualidade.”
Desse modo, considera-se aprovado em uma disciplina o aluno que estiver
devidamente matriculado nela, tanto como regular ou especial (parágrafos 1º e 2º), observadas
as exigências de aproveitamento e frequência.
Diante de ocorrências recebidas por esta Pró-reitoria sobre alunos que não estão
matriculados na disciplina mas que frequentam as aulas e, posteriormente, pleiteiam seu
aproveitamento de estudos, solicitamos a ampla divulgação, junto ao corpo docente dessa
Unidade, do teor do artigo do Estatuto da Unesp citado anteriormente.
Atenciosamente,
GLADIS MASSINI-CAGLIARI
Pró-reitora de Graduação
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