ESTRUTURA ACADÊMICA E FUNCIONAMENTO DO CURSO
Unidade de Crédito – O sistema acadêmico adotado pela UENF é o sistema de créditos
e matricula por disciplinas. Uma unidade de crédito ou 01 (um) crédito constitui a
medida básica do trabalho escolar do estudante e corresponde a um período letivo, a 17
horas de atividades teóricas, 34 horas de atividades práticas e 68 horas de atividades
complementares. O número mínimo de créditos para que o estudante possa ser
considerado regularmente matriculado foi fixado pela Câmara de Graduação em oito
créditos por cada período ou semestre.
Matrícula – Constitui o ato pela qual o estudante se vincula à Universidade.
Regime escolar – Tempo integral. Curso presencial.
Vagas – Trinta (30) vagas anuais
Modalidade de Ingresso – Até 2009 o ingresso foi usando a forma de seleção do
Vestibular Estadual. A partir de 2010 o ingresso será feita via ENEM. O curso de
Licenciatura em Matemática pode também receber ingressos via transferências externas
de outras Instituições, isenção de vestibular, reingresso e transferências internas ou
mudança de curso. Tais modalidades de ingresso dependem da existência de vagas
ociosas e ocorrem de acordo a normas estabelecidas pela Câmara de Graduação, via
edital de seleção.
Frequência – A frequência/disciplina é obrigatória. O estudante que deixa comparecer
a um mínimo de 75% do total de hora/aulas por disciplina é considerado reprovado,
ainda que tenha alcançado a nota mínima para aprovação.
Avaliação do Aprendizado – O aproveitamento escolar em cada disciplina é verificado
com base nos resultados dos trabalhos escolares realizados durante o período letivo, o
qual é expresso em uma única nota final, numa escala numérica de 0 (zero) a 10 (dez).
Os trabalhos escolares incluem provas escritas ou orais, relatórios, seminários e outras
formas de avaliação, a critério do professor e de acordo com a natureza da disciplina. O
estudante que obtém aproveitamento igual ou superior a 6,0 (seis) e a frequência igual
ou superior a 75% em cada disciplina é considerado aprovado. Os alunos com
aproveitamento inferior a 6,0 serão submetidos a uma avaliação final, cuja forma será
determinada pelo professor responsável pela disciplina desde que observada a exigência
de cumprimento de no mínimo, 75% de frequência. A nota final segue a seguinte
fórmula: NF= (MS+AF)/2 [Nota Final = (Média do Semestre + Avaliação Final) / 2].

Para que o aluno seja considerado aprovado, a Nota Final “NF” deve ser igual ou
superior a 6,0.
Duração do Curso – As disciplinas e outras atividades curriculares estão distribuídos
em 8 (oito) períodos (semestres). Consequentemente, o curso tem duração de 4 (quatro)
anos. O tempo máximo para a integralização curricular é de 7 (sete) anos (2N-1), onde
N é o tempo de duração do curso em anos.
Colação de Grau – Os alunos estarão aptos a colar grau após cumprir com
aproveitamento de 146 créditos e ter defendido o Trabalho final de Curso (Monografia).

