
RESOLUÇÕES/LEGISLAÇÕES ACADÊMICAS 
UDESC/CEART 

 
REGIMENTO GERAL UDESC 
RES.044/2007 
CONSUNI 

Define a estrutura e regulamenta o funcionamento, as ações e atividades da UDESC, nos 
planos didático-pedagógico, científico, administrativo e disciplinar.  
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol-anexos/2007/Regimento-Geral-da-UDESC-
2007.pdf 

 
RESOLUÇÕES DOS CURSOS DO CEART 
ARTES 
CÊNICAS 

  

 RES.008/2008 CONSUNI Aprova a reforma curricular do Curso de Licenciatura em Teatro, que 
passa a ser denominado Curso de Licenciatura e Bacharelado em 
Teatro 
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2008/008-2008-cni.pdf  

 RES.026/2009 CONSEPE Altera a matriz curricular do Curso de Licenciatura e Bacharelado em 
Teatro 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2009/026-2009-cpe.pdf  

 RES.012/2010 CONSEPE Inclui a disciplina Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, de natureza 
obrigatória, nos cursos Licenciatura e Bacharelado em Teatro, 
Licenciatura em Música, e remaneja de fase a referida disciplina no 
curso de Licenciatura em Artes Visuais (CEART). 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2010/012-2010-cpe.pdf  

 RES.070/2011 CONSUNI Altera denominação do Curso de Licenciatura e Bacharelado em 
Teatro, do CEART, que passa a se denominar Curso de Licenciatura 
em Teatro, em razão da extinção da oferta da habilitação 
Bacharelado. 
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2011/070-2011-cni.pdf  

 RES.094/2011 CONSUNI Referenda “in totum” a Resolução nº 070/2011 CONSUNI. 
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2011/094-2011-cni.pdf  

 RES.030/2012 CONSEPE Aprova alteração curricular do Curso de Licenciatura em Teatro, do 
Centro de Artes. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2012/030-2012-cpe.pdf  

 RES.007/2013 CONSEPE Estende in totum os efeitos da Resolução 030/2012 CONSEPE que 
“Aprova alteração curricular do Curso de Licenciatura em Teatro, do 
CEART”, para o Curso de Licenciatura e Bacharelado em Teatro, em 
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extinção. http://secon.udesc.br/consepe/resol/2013/007-2013-
cpe.pdf  

ARTES 
VISUAIS 

RES.010/2008 CONSUNI Aprova a reforma curricular do curso de Bacharelado em Artes 
Plásticas do CEART, que passa a ser denominado curso de 
Bacharelado em Artes Visuais, e referendada a Portaria nº 1029/07, 
de 05 de dezembro de 2007, que aprovou “ad referendum” dos 
Conselhos Superiores 
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2008/010-2008-cni.pdf  

 RES.011/2008 CONSUNI Aprova reforma curricular do Curso de Educação Artística: 
Habilitação em Artes Plásticas do CEART com transformação da 
Habilitação em Artes Plásticas para Curso de Licenciatura em Artes 
Visuais; e referenda a Portaria nº 1034/07, que aprovou “ad 
referendum” dos Conselhos Superiores. 
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2008/011-2008-cni.pdf  

 RES.016/2011 CONSEPE Aprova alteração curricular dos Cursos de Licenciatura e 
Bacharelado em Artes Visuais, do Centro de Artes. 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2011/016-2011-cpe.pdf  

DESIGN RES.107/2007 CONSUNI Aprova Reformulação Curricular e Projeto Pedagógico do Curso de 
Bacharelado em Design - Habilitação em Design Gráfico e em 
Design Industrial do CEART. 
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2007/107-2007-cni.pdf  

 RES.081/2015 CONSUNI Aprova Reforma Curricular do Curso de Bacharelado em Design, 
Habilitações: Design Gráfico e Design Industrial, do CEART/UDESC. 
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2015/081-2015-cni.pdf 

MODA  RES.108/2007 CONSUNI Reforma Curricular do Curso de Bacharelado em Moda - Habilitação 
em Estilismo do CEART que passa a ser denominado Curso de 
Bacharelado em Moda - Habilitação: Design de Moda 
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2007/108-2007-cni.pdf  

 RES.003/2009 CONSEPE Aprova inclusão de pré-requisito na Matriz Curricular do Curso de 
Bacharelado em Moda – Habilitação em Design de Moda, do CEART 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2009/003-2009-cpe.pdf  

 RES.018/2009 CONSEPE Altera a redação do inciso I do artigo 1º da Resolução nº 003/2009 
– CONSEPE, de 07 de abril de 2009, que “Aprova inclusão de pré-
requisito na Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Moda –
Habilitação em Design de Moda, do Centro de Artes. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2009/018-2009-cpe.pdf  

 RES.035/2016 CONSUNI Aprova Reforma Curricular do Curso de Bacharelado em Moda, do 
CEART/UDESC. 
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2016/035-2016-cni.pdf 
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MÚSICA RES.014/2008 CONSUNI Aprova a reforma curricular do curso de Licenciatura em Música do 
Centro de Artes. 
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2008/014-2008-cni.pdf  

 RES.029/2011 CONSEPE Aprova alteração curricular do Curso de Licenciatura em Música, do 
Centro de Artes. 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2011/029-2011-cpe.pdf  

 RES.013/2008 CONSUNI Aprova a reforma curricular do curso de Bacharelado em Música - 
Opções: Instrumento Piano, Instrumento Violão, Instrumento Violino, 
Instrumento Viola e Instrumento Violoncelo, que passa a denominar-
se curso de Bacharelado em Música - Opção: Piano; Opção: Violão; 
Opção: Violino; Opção: Viola e Opção: Violoncelo. 
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2008/013-2008-cni.pdf  

 RES.031/2011 CONSEPE Aprova alteração curricular no Curso de Bacharelado em Música do 
Centro de Artes. 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2011/031-2011-cpe.pdf  
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MATRÍCULAS 
RES.012/1989 CONSEPE Estabelece normas sobre trancamento de matrícula. 

http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/1989/012-1989-cpe.pdf  
RES.045/2010 CONSUNI Acrescenta Parágrafo Único ao art. 139 do Regimento Geral da UDESC, 

aprovado pela Resolução nº 044/2007 CONSUNI. 
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2010/045-2010-cni.pdf  

RES.005/2014 CONSEPE Dispõe sobre as normas e procedimentos para a matrícula de acadêmicos nos 
cursos de graduação da UDESC. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2014/005-2014-cpe.pdf  

RES.018/2015 CONSEPE Acrescenta parágrafos a o art. 21 da Resolução nº 05/2014-CONSEPE,de 
18.02.2014, que “Dispõe sobre as normas e os Procedimentos para a matrícula de 
acadêmicos nos cursos de graduação da UDESC.” 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2015/018-2015-cpe.pdf 

RES.026/2015 CONSEPE Dá nova redação ao § 3º do art. 4º da Resolução nº 05/2014 – CONSEPE, de 
18 de fevereiro de 2014, incluído pela Resolução nº 08/2015-CONSEPE, de 14 
de abril de 2015 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2015/026-2015-cpe.pdf 

RES.044/2015 CONSEPE Inclui os §§4º e 5º Ao art. 3º e os §§8º e 9º ao art.13 da Resolução nº 005/2014 
– CONSEPE, de 18 de fevereiro de 2014, que “Dispõe sobre as normas e os 
procedimentos para a matrícula de acadêmicos nos cursos de graduação da 
UDESC. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2015/044-2015-cpe.pdf 

RES.070/2016 CONSUNI Dispõe sobre o uso do nome social no ato de inscrição no Vestibular e nos 
registros acadêmicos no âmbito da Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC. 
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2016/070-2016-cni.pdf 

 
DISCIPLINA ISOLADA 

RES.005/2009 CONSEPE Regulamenta o Artigo 140, do Regimento Geral da UDESC, referente à 
matrícula em disciplinas isoladas nos Cursos de Graduação da UDESC. 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2009/005-2009-cpe.pdf  

RES.005/2014 CONSEPE Dispõe sobre as normas e os procedimentos para a matrícula de acadêmicos 
nos cursos de graduação da UDESC. (Matrícula em disciplina Isolada Art. 22) 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2014/005-2014-cpe.pdf  
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CALOUROS 
RES.021/2001 CONSEPE Dispõe sobre a perda de vaga, nos cursos presenciais, para alunos recém-

ingressos via Concurso Vestibular que não frequentarem as duas primeiras 
semanas letivas. 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2001/021-2001-cpe.pdf 

RES.005/2014 CONSEPE Perda de vaga nos cursos de graduação. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2014/005-2014-cpe.pdf  

RES.041/2001 CONSEPE Proíbe matrícula e freqüência simultâneas em dois ou mais cursos de 
graduação da UDESC 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2001/041-2001-cpe.pdf  

LEI FEDERAL 12089 Lei federal que proíbe ocupar 2 vagas em instituição pública de ensino superior. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12089.htm  

 
INGRESSO TRANSFERÊNCIA REINGRESSO E RETORNO 

RES.013/2017 CONSEPE Regulamenta o ingresso aos cursos de graduação da UDESC, nas 
modalidades: Transferência Interna, Transferência Externa, Reingresso após 
Abandono, Retorno ao Portador de Diploma de Graduação. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2017/013-2017-cpe.pdf  

PORTARIA 230–09/03/2007 Sobre transferências 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/port230_07mec.pdf  

 
INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

RES.001/2000 CONSEPE Estabelece normas para integralização curricular dos cursos de graduação da 
UDESC e dá outras providências – (Dilatação de prazo) 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2000/001-2000-cpe.pdf  

RES.002/2010 CONSEPE 
 

Altera dispositivos da Resolução nº 001/2000 – CONSEPE, de 15 de março de 
2000, que “Estabelece normas para integralização curricular dos cursos de 
graduação da UDESC e dá outras providências 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2010/002-2010-cpe.pdf  

RES.032/2014 CONSEPE Regulamenta a transição curricular nos cursos de graduação da UDESC 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2014/032-2014-cpe.pdf 

RES.022/2015 CONSEPE Regulamenta o Programa Internacional de Dupla Diplomação Internacional 
no âmbito dos cursos de graduação da UDESC. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2015/022-2015-cpe.pdf 

RES.037/2016 CONSEPE Regulamenta o ingresso aos Cursos de Graduação Presenciais da UDESC, 
nas modalidades: Transferência Interna, Transferência Externa, Reingresso 
após Abandono, Retorno ao Portador de Diploma de Graduação, e Retorno 
para nova habilitação ou nova formação (licenciatura ou bacharelado) no 
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mesmo curso para concluintes da UDESC 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2016/037-2016-cpe.pdf 

PORTARIA 230–09/03/2007 Sobre transferências 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/port230_07mec.pdf  

RES.016/2014 CONSEPE Estabelece normas sobre a validação de disciplina em curso de graduação da 
UDESC 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2014/016-2014-cpe.pdf 

RES.042/2015 CONSEPE Altera o art. 7º da Resolução nº 016/2014–CONSEPE, de 05 de junho de 
2014, que “Estabelece normas sobre a validação de disciplina em curso de 
graduação da UDESC. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2015/042-2015-cpe.pdf 

RES.047/2014 CONSEPE Estabelece normas para validação de disciplina nos cursos de graduação da 
UDESC cursada em mobilidade acadêmica. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2014/047-2014-cpe.pdf 

RES.025/2006 CONSEPE Dispõe sobre o valor do crédito, da duração do semestre letivo, da carga 
horária das disciplinas e dos cursos de graduação da UDESC. 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2006/025-2006-cpe.pdf  

RES.023/2013 CONSEPE Altera o art. 5° da Resolução n° 025/2006 – CONSEPE, de 11 de setembro 
de 2006, que “Dispõe sobre o valor do crédito, da duração do semestre letivo, 
da carga horária das disciplinas e dos cursos de graduação da UDESC”  
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2013/023-2013-cpe.pdf  

RES.034/2013 CONSEPE Define e regulamenta o oferecimento de disciplinas obrigatórias, optativas e 
eletivas nos cursos de graduação da Fundação Universidade do Estado de 
Santa Catarina/UDESC 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2013/034-2013-cpe.pdf  

RES.002/2010 CEART Regulamenta a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, das 
licenciaturas e bacharelados do Centro de Artes – CEART. 
http://sitenovo.ceart.udesc.br/wp-
content/uploads/resolucao_tcc_ceart_2010.pdf  

RES.045/2015 CONSEPE Regulamenta o registro da frequência dos acadêmicos nos cursos de 
graduação da UDESC. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2015/045-2015-cpe.pdf 
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VALIDAÇÕES DE DISCIPLINAS 

RES.016/2014 CONSEPE Estabelece normas sobre a validação de disciplina em curso de graduação da 
UDESC 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2014/016-2014-cpe.pdf 

RES.042/2015 CONSEPE Altera o art. 7º da Resolução nº 016/2014–CONSEPE, de 05 de junho de 
2014, que “Estabelece normas sobre a validação de disciplina em curso de 
graduação da UDESC. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2015/042-2015-cpe.pdf 

RES.047/2014 CONSEPE Estabelece normas para validação de disciplina nos cursos de graduação da 
UDESC cursada em mobilidade acadêmica. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2014/047-2014-cpe.pdf 

 
MOBILIDADE 

RES.006/2015 CONSEPE Estabelece normas sobre mobilidade acadêmica para discentes de cursos de 
Graduação. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2015/006-2015-cpe.pdf 

RES.047/2014 CONSEPE Estabelece normas para validação de disciplina nos cursos de graduação da 
UDESC cursada em mobilidade acadêmica. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2014/047-2014-cpe.pdf 

 
AVALIAÇÕES 

RES.003/2013 CONSEPE Estabelece normas e fixa prazos para avaliações do processo Ensino-
aprendizagem. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2013/003-2013-cpe.pdf  

RES.039/2015 CONSEPE Regulamenta o processo de realização de avaliações de segunda chamada 
para os cursos de Graduação da UDESC. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2015/039-2015-cpe.pdf 

RES.048/2001 CONSEPE Aprova normas para solicitação de revisão de nota de avaliações para 
verificação de aprendizagem. 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2001/048-2001-cpe.pdf  

  
 

SUFICIÊNCIA 
RES.032/2004 CONSEPE Estabelece normas para realização de exame de suficiência 

http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2004/032-2004-cpe.pdf  
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ESTUDO DIRIGIDO 
RES.034/2009 CONSEPE Regulamenta os procedimentos de realização de disciplina em caráter de 

Estudo Dirigido nos Centros de Ensino da UDESC. 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2009/034-2009-cpe.pdf  

RES.022/2011 CONSEPE Altera o caput do art. 3° da Resolução 034/2009 que “Regulamenta os 
procedimentos de realização de disciplina em caráter de Estudo Dirigido nos 
Centros de Ensino da UDESC” 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2011/022-2011-cpe.pdf  

 
 

ESTÁGIO 
RES.066/2014 
CONSUNI 

Dispõe sobre o Estágio Curricular na Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina - UDESC. 
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2014/066-2014-cni.pdf 

RES.008/2016 CEART Dispõe sobre o Regulamento Geral dos Estágios Curriculares Supervisionados do 
Centro de Artes – CEART da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC. 
http://www.ceart.udesc.br/arquivos/id_submenu/437/08_2016_regulamento_estagio.pdf 

 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
RES.026/2012 CONSEPE Regulamenta as Atividades Complementares nos cursos de graduação da 

UDESC 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2012/026-2012-cpe.pdf 

RES.019/2013 CONSEPE Altera o Anexo I da Resolução 026/2012 CONSEPE, de 13 de novembro de 
2012, que “Regulamenta as atividades complementares nos cursos de 
graduação da UDESC 
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2013/019-2013-cpe.pdf  

RES.043/2014 CONSEPE Dá nova redação à Atividade Complementar de Extensão EXT 8 do Anexo I da 
Resolução 026/2012 – CONSEPE, que “Regulamenta as atividades 
complementares nos cursos de graduação da UDESC.” 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2014/043-2014-cpe.pdf 
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REGIME ESPECIAL ATENDIMENTO DOMICILIAR 

RES.024/2015 CONSEPE  Regulamenta o regime especial de atendimento domiciliar temporário para 
alunos dos cursos superiores da UDESC 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2015/024-2015-cpe.pdf 

DECRETO LEI 1.044/1969 Trabalhos domiciliares a alunos portadores de afecções 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1044.htm  

LEI 6.202/1975 Trabalhos domiciliares: gestantes 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L6202.htm  

 
COLAÇÃO DE GRAU 

RES.145/2005 CONSUNI Outorga colação de grau dos diversos cursos UDESC 
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2005/145-2005-cni.pdf 

RES.055/2008 CONSUNI Altera os artigos 5º, 8º e 9º do anexo único da RES. 145/2005 CONSUNI 
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2008/055-2008-cni.pdf 

RES.007/2014 CONSUNI Acrescenta inciso a RES. 055/2008 CONSUNI 
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2014/007-2014-cni.pdf 

RES.055/2014 CONSUNI Altera o § 7º do art.9º do Anexo Único da Resolução nº 145/2005 - 
CONSUNI, que “Aprova normatização da outorga de grau dos diversos cursos 
da UDESC.”, alterada pela Resolução nº 55/2008  
–CONSUNI.  
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2014/055-2014-cni.pdf 

RES.072/2015 CONSUNI Altera caput do art. 9° da Resolução n° 145/2005 – CONSUNI, que “Aprova 
normatização da outorga de grau dos diversos cursos da UDESC.” 
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2015/072-2015-cni.pdf 

 
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO ESTRANGEIRO 

RES.014/2017 CONSEPE Dispõe sobre normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de 
Graduação e ao reconhecimento de diplomas de Pós-Graduação stricto sensu 
(mestrado e doutorado), expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino 
superior. 
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2017/014-2017-cpe.pdf 

 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

RES.007/2012 CONSUNI Regulamenta a participação discente em eventos técnico-científicos 
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2012/007-2012-cni.pdf 

RES.198/2006 CONSUNI Regulamenta a participação discente em visitas técnicas 
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2006/198-2006-cni.pdf 
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LEIS E DECRETOS 

LEI 10.196 Torna obrigatória a administração da vacina contra a Rubéola 
http://www.esag.udesc.br/arquivos/id_submenu/51/lei_10.196_96.pdf  

LEI 4.375/1964 Lei do serviço militar 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4375.htm  

DECRETO LEI 86.715 Regulamenta a Lei 6.815 que define a situação jurídica do estrangeiro no 
Brasil 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D86715.htm  

LEI 9.394 Diretrizes e bases da Educação Nacional. Regulamentação Transferência Ex-
ofício (Art. 49) 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art92  

 
SISU 

RES.006/2013 CONSUNI Dispõe sobre a adesão da Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina - UDESC ao Sistema de Seleção Unificado/Sisu, do Ministério de 
Educação e Cultura. 
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2013/006-2013-cni.pdf  

RES.062/2013 CONSUNI Altera o art. 4° da Resolução n° 006/2013 – CONSUNI, de 16 de abril de 
2013, que “Dispõe sobre a adesão da UDESC ao Sisu”. 
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2013/062-2013-cni.pdf 

RES.019/2014 CONSUNI Altera a Resolução nº 006/2013–CONSUNI, de 16 de abril de 2013, que 
“Dispõe sobre a adesão da UDESC ao Sisu”. 
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2014/019-2014-cni.pdf  

 
ENADE 

LEI No 10.861 de 14/04/2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá 
outras providências. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm  

 
 

ENEM 
PORTARIA N. 807, de 
18/06/2010 

Instituir o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 
http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2012/01/1-Portaria-MEC-807-
18-junho-2010.pdf  
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