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RESOWÇ10 1110 CONSELHO 1111E ENSINO, PESQUISA E EKMSÃD N2 Opimo. 

Altera o disposto no Artigo 32 da Resolu 
ço CEPE nQ 016/86. 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, no 
uso de suas atribuições,-  ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extenso, em sua 
131, realizada em 24.04.90. 

Art: 19'. Alterar o disposto no Art 32 da Reso1uço do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extenso nQ 016/86 que passa a ter a segúinte redaço: 

"Art. 32. Sem prejuízo do trancamento automático disposto no artigo 
anterior, poderá ser concedido, excepcionalmente e mediante j.istificativa circuns 

tanciada, devidamente comprovada; o trancamento geral de matricula, nos casos de: 

1 - impossibilidade absoluta de cumprimento dos exercÍcios domici 
liares previstos no Decreto-lei n2 1:044/69 'ou na Lei nQ 6.202/75; 

II- ISbito de cnjuge, parente de 12 graU em linha reta ou 22 grau 
colateral, ocorrido durante o semestre do requerimento; 

111-afastamento pará estudos no exterior, desde que apresente com 
provante de obtenço de bolsa de estudos ou comprovante de aceitáço da Institui 
ço a que se destina, pelo prazo qUe durár o curso  desde que no ultrapasse o limi 
te previsto no Àrt 77 do Regimento Geral; 

IV----afastamento do Distrito Federal, no Pais; por necessidade impe 

riosa do serviço; deauno servidor pb1ico; desde que o perÍodo de afastamento te 

nha duraço de; no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do semestre letivo e,no 
ximo, dois semestres letivos; 

V - incorporaço ao serviço militar obrigatório ou admiss6 em Cur 

so de Preparação de Oficial da Reserva (CPOR, ou NPOR), pelo período que perdurar a 
obrigação militar, respeitado o limite mximo de dois semestres letivos; 

VI- áfastamento do pais em serviço publico da Unio, dos Estados, 
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ou dos Municípios, durante todo o período de ausncia; 

§ 19 Na hiptese do inciso 1, sera exigida a renovaço semestral do 

trancamento geral de matricula, comprovada a necessidàde de sua  extenso por mais 
de um período letivo. 

§ 22. Nas hipteses dos incisos III, IV. V e VI serconcedidoo tran 

camento geral de matricula, pelo período que durar õ afastamento, desde que seja pos 

sivel sua comprovaço no momento do pedido inicial; caso contrario, sera necessaria 

a renovaço quando expirado o prazo de trancamento inicialmente deferido. 

§ 32. No caso de retorno antecipado do aluno afastado, sera deferi 

. do excepcionalmente p destrancametitó: geral de matrícula, mediante apresentaço de 

justificativa circunstanciada; pelo restante do período 'de trãncamento .  anteriormen 
te concedido. 

§ 49. Às hipcteses dos incisos IV e VI deste artigo aplicam-se, tam 

bem, ao aluno dependente de servidor público qUe o acompanhar em seu afastamento. 

§ 52 Ao aluno dependente de servidor da FUB; licenciado para aper 

feiçoamento fora do Distrito Federal; poderá ser concedido, mediante requerimento; 

trancamento geral de matrícula; pelo prazo estipulado pela Universidade para a cor 

respondente licença. 

Árt. 22. Esta Resoluço entra em vigor na data de sua assinatura, re 

vo gada o Art. 32 da Resoluço CEPE 016/86 e demais disposiçes em contrario 

BrasÍlia, 30de abril de 1990. 
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ANTONIO IBANEZ RUIZ 
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