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Dispõe sobre as regras para oferta de Dependência Orientada para os alunos dos cursos presenciais de GraduaçãoDispõe sobre as regras para oferta de Dependência Orientada para os alunos dos cursos presenciais de Graduação
do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinhodo IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho

Art. 1°- Entende-se por dependência orientada a prática pedagógica acompanhada por um docente.

Parágrafo Único: Não será obrigatória a apuração de frequência, mas as avaliações deverão ocorrer de forma
presencial. Os conteúdos e atividades avaliativas deverão ser registrados em diário.

Art. 2º - Os critérios para aprovação serão os mesmos definidos nas Normas Acadêmicas.

Art. 3º - Será criado um Diário de Classe específico para a disciplina de dependência orientada cujo preenchimento
é obrigatório. A carga horária total da disciplina estabelecida na matriz curricular deverá ser registrada
compreendendo todo o conteúdo ministrado ao discente. 

Art. 4º - As solicitações de dependência orientada deverão ser realizadas pelo aluno diretamente à Coordenação
de Curso, no mesmo período que as demais solicitações de disciplinas, conforme previsto em calendário
acadêmico. 

Art. 5º – Após análise da Coordenação de curso/Colegiado, deverá ser encaminhado ao SRA requerimento com as
seguintes informações: Curso / Nome completo da disciplina / Período da disciplina / Carga horária da disciplina /
Professor / Alunos (Nome Completo/RA).

Art. 6°- A dependência orientada será ofertada somente quando não for possível o cumprimento da dependência
regular, em função de compatibilidade de horário e mediante análise e autorização da Coordenação de Curso.

Parágrafo Único: os casos excepcionais deverão ser analisados pelo Colegiado de Curso e registados em ata que
deve compor o processo.

Art. 7°- Será admitida a dependência orientada para disciplinas cujo discente tenha reprovado com notas entre 4,0
a 5,9 e com frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento).

Art. 8°- Em disciplina que o discente obteve nota entre 0 e 3,9 e/ou menos de 75% de frequência NÃO será
permitido que o mesmo cumpra a disciplina na forma de dependência orientada.

Art. 9°- O discente poderá realizar até 2 (duas) disciplinas em regime de dependência orientada por semestre,
concomitante ao semestre regular em curso.

Art. 10º - O discente matriculado regularmente no úl mo período do Curso, excluídos os casos de Adaptação e
Adiantamento de disciplinas, poderá solicitar matrícula em mais de duas disciplinas de dependência orientada,
com a finalidade de integralizar o curso.

Parágrafo Único: os casos excepcionais deverão ser analisados pelo Colegiado de Curso e registrados em ata que
deve compor o processo .

Art. 11º - O discente que já tenha cursado todos os períodos regulares, restando somente disciplinas em
dependências para a conclusão do curso, terá o direito de exceder o limite de 02 (duas) disciplinas orientadas no
semestre quando houver incompatibilidade de horário entre as disciplinas em dependência.

Parágrafo Único: os casos excepcionais deverão ser analisados pelo Colegiado de Curso e registrados em ata que
deve compor o processo .

Art. 12º - A Dependência Orientada não contemplará disciplinas ele vas e poderá admi r alunos em dependência
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