
 

 

PROCEDIMENTO PARA GERAÇÃO DE TURMA ESPECIAL 

Com base na RESOLUÇÃO Nº 249, DE 12 DE MARÇO DE 2015 

Participantes: Estudante, Professor, Coordenadoria de Curso e PROEN 

 

O que é TURMA ESPECIAL? 

É uma disciplina oferecida pelo curso à estudantes em regime de dependência (vide Regulamento 

de Geral de Ensino), formandos ou ingressos pelo processo seletivo especial, por transferência 

ex-ofício e aos participantes de mobilidade. 

Qual o objetivo da criação de uma TURMA ESPECIAL? 

Progressão na matriz curricular para integralização do curso corrigindo a retenção no mesmo. 

Quem fará o pedido da TURMA ESPECIAL no curso de Zootecnia? 

O estudante interessado que se enquadra no pleito, de forma coletiva ou não, com nome e 

assinatura explicitando a justificativa para a solicitação. 

A COORDENADORIA DO CURSO fará a solicitação quando constatar a necessidade de abertura 

da turma para qualquer número de discentes. 

O pedido normal é quando existir no mínimo 10 discentes aptos a cursar turma especial. 

Há diferenças quanto a solicitação, se para formando ou outra condição do Estudante? 

Sim, o estudante formando poderá requerer individualmente a solicitação da disciplina. 

Quando poderá ser ofertada? 

Em semestre subsequente ao da matriz curricular ou em período de recesso, em regime intensivo 

(modular). 

Quando os pedidos deverão ser requeridos? 

Até 15 dias antes do início do período destinado a matrícula (conforme calendário), para o 

semestre subsequente. 

Em que situação será vedada a criação de TURMA ESPECIAL? 

• Quem já solicitou anteriormente abertura de turma especial, exceto quando concluinte. 

• Aluno regular que deseja adiantar o curso, exceto aluno oriundo de processo seletivo 

especial, ex-ofício e mobilidade. 

• Reprovação por falta. 

• Para o estudante que já estava cursando uma turma especial e que abandonou a 

mesma. 

O TRÂMITE 



 

 

ESTUDANTE: Solicitação à coordenadoria (PROCESSO – VIA PROTOCOLO GERAL). É importante 

uma programação prévia de quando e como a disciplina seria realizada. Sugerimos uma consulta 

ao professor com o objetivo de fortalecer o pedido. 

COORDENADORIA DO CURSO: Deverá apreciar e encaminhar no máximo em 3 dias para o ISPA. 

Após deferimento pela PROEN, cadastro, matricula dos alunos requerentes, a Coordenadoria 

avaliará pedidos que surgirem para estudantes na mesma situação, mas que não fizeram parte 

da lista originalmente. 

INSTITUTO/ISPA: Encaminhará ao professor/comissão da disciplina solicitada que fará 

pronunciamento aceitando ou não e definindo o momento, a forma e o local em que a mesma 

ocorrerá. Encaminhará à PROEN. 

PROEN: Tomará providências em no máximo 3 (três) dias fazendo a inclusão da disciplina no 

SIGAA. Fará a matrícula de todos os alunos requerentes. 

 

 

 

 

 


