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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 147/2020/CUn, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Altera o art. 31 e o anexo da Resolução Normativa nº 
140/2020/CUn.  

 

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, ad 
referendum do Conselho Universitário (CUn), de acordo com o Processo nº 23080.042883/2020-
30 e com o Parecer 32, constante do referido processo, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O art. 31 da Resolução Normativa nº 140/2020/CUn passa a vigorar com a 
seguinte alteração:  

“Art. 31. Excepcionalmente durante o Calendário Suplementar Excepcional, 
serão consideradas, para fins de apuração do Índice de Aproveitamento Escolar, 
apenas as disciplinas aprovadas. 

§ 1º Para fins de apuração do IAA (Índice de Aproveitamento Acumulado), 
somente serão computadas as disciplinas nas quais o aluno foi aprovado, de modo 
que o IAP (Índice de Aproveitamento Semestral das Disciplinas Aprovadas) 
substituirá o IA (Índice de Aproveitamento Semestral) no cálculo do IAA. 

§ 2º Quando o IAP do semestre for inferior ao IAA até o momento, o 
desempenho no semestre não deverá ser considerado, e o IAA deve permanecer 
inalterado.” (NR) 

Art. 2º O último item da “Etapa 1: Planejamento” do anexo da Resolução 
Normativa nº 140/2020/CUn passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Início do período para cancelamento de matrículas em disciplinas e 
trancamento de curso (conforme art. 15, § 1º).” (NR) 

Art. 3º Incluir item na “Semana 17” da “Etapa 2: Execução” do Anexo da Resolução 
Normativa nº 140/2020/CUn, com a seguinte redação:  

“Fim do período para cancelamento de matrículas em disciplinas e 
trancamento de curso (conforme art. 15, § 1º).” (NR) 
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Art. 4º Esta resolução normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
Boletim Oficial da UFSC. 
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