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RESOLUÇÃO COLGRAD (02/2016) 
 
 

O Colegiado de Graduação do Curso de Letras/UFMG, no 
uso de suas atribuições, em reunião realizada no dia 05 
de setembro de 2016, aprovou a Resolução 02/2016 que 
estabelece critérios para a mudança de turno. 

 
 
Art. 1º. Havendo disponibilidade de vagas, poderão ser aceitos pedidos para mudança de turno no 
curso de Letras.  
 

§ 1º. Em caso de mudança de turno vinculada a mudança de habilitação, o solicitante deverá dispor 
de tempo hábil para integralizar a nova habilitação, sem que isso implique concessão de semestres 
letivos. 
 
§ 2º. Tais pedidos deverão ser feitos em formulário eletrônico próprio, disponível na página do 
Colegiado de Graduação, na data prevista no calendário acadêmico da universidade. 
 
Art. 2º. Havendo número superior de pedidos de mudança de turno que de vagas disponíveis, as 
solicitações serão atendidas de acordo com os seguintes critérios, por ordem de prioridade: 
 
§ 1º. Alunos que estiverem solicitando mudança de turno em virtude de atividade laboral remunerada 
ou de atendimento a demandas familiares, restritas a primeiro ou a segundo grau de parentesco, terão 
prioridade sobre todos os demais; em ambos os casos, será exigida documentação comprobatória 

pertinente e de natureza oficial. 
 
§ 2º. Havendo um número de pedidos superior ao de vagas ofertadas, terão prioridade os alunos que 
apresentarem maior rendimento semestral global médio apurado pelo sistema acadêmico. Persistindo 
o empate no rendimento semestral global médio, será considerado o último RSG e, assim, 
sucessivamente. 
 
Art. 3º. Atendidos os casos previstos no artigo precedente e ainda havendo vagas disponíveis, estas 

serão alocadas segundo o mesmo critério determinado no parágrafo segundo do artigo precedente. 
  

Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário, a presente resolução entra em vigor nesta data. 

 

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2016. 
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