
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 11

Altera  dispositivos  do  Anexo  da
Resolução  CONSUNI  06/2002,  que
dispõe  sobre  o  Regulamento  Geral  dos
Cursos  de  Graduação  –  RGCG  da
Universidade Federal de Goiás.

O  CONSELHO  UNIVERSITÁRIO  DA  UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS, reunido em sessão plenária realizada no dia 29 de outubro de 2004,
tendo em vista o que consta no processo nº 23070.053382/99-31 e considerando:

a) o Estatuto e Regimento da Universidade Federal de Goiás;
b) a oferta de disciplinas de Núcleo Livre;
c) a necessidade de regulamentar dispositivos do RGCG,

R E S O L V E :

Art. 1º - Alterar o inciso I do § 4º do artigo 5º e os §§ 4º dos artigos 14 e
27 do Anexo da Resolução CONSUNI nº 06/2002, que dispõe sobre o Regulamento Geral dos
Cursos de Graduação – RGCG da Universidade Federal de Goiás, que passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 5º........................................................................................................
§ 4º -.............................................................................................................
I. A  carga  horária  total  do  Núcleo  Livre  deverá

ocupar um mínimo de 5% do total da carga horária
de  disciplinas,  necessária  para  integralização
curricular.

Art. 14 - ......................................................................................................



§ 4º - Cada Unidade Acadêmica deverá ofertar no semestre, vagas em
disciplinas pertencentes à categoria Núcleo Livre, igual ou maior à sua demanda no semestre.

Art. 27 – ......................................................................................................

§ 4º - Para as disciplinas cursadas em outras IES, aproveitadas pela UFG,
será  registrado  no  histórico  escolar  do  aluno  o  número  do  processo  que  indica  o
aproveitamento, sem o registro de notas ou conceitos.”

Art. 2º – Reeditar a Resolução CONSUNI Nº 06/2002, com as alterações
introduzidas por esta Resolução.

Art.  3º  - Esta  Resolução  entra  em vigor  nesta  data,  revogando-se  as
disposições em contrário.

Goiânia, 29 de outubro de 2004

Profa. Dra. Milca Severino Pereira
- Presidente –
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