Resolução 01/2011 - COLEGIADO DOS CURSOS DE EAD DO ICE
O COLEGIADO DOS CURSOS DE EAD DO ICE DA UFJF, no uso de suas competências conferidas pelo
Regimento Geral da UFJF, considerando a necessidade de regulamentar a oferta de vagas ociosas em
disciplinas que são oferecidas regularmente para os cursos de Licenciatura em Física a Distância, como
forma de criar oportunidade de aperfeiçoamento da formação de professores do ensino médio,
RESOLVE :
Art. 1º – As vagas ociosas em disciplinas do Curso Licenciatura em Física a Distância poderão ser
oferecidas, a critério da Coordenação do Curso, para matrícula em disciplinas isoladas.
Art. 2º – O preenchimento das vagas ociosas nas disciplinas será feito dentro do seguinte critério de
prioridade:
a) por professores da rede pública de ensino médio, já graduados.
b) por professores da rede pública de ensino médio, graduandos em outras universidades ou
faculdades.
c) por professores de escolas particulares do ensino médio, já graduados.
d) por professores de escolas particulares do ensino médio, graduandos em outras instituições
superiores de ensino.
e) para graduados.
f) para graduandos em outra instituição superior de ensino.
§ 1º – A ordem de prioridade estabelecida no caput desse artigo será feita após análise do
currículos dos interessados, para que sejam atendidas as condições de pré-requisitos das
disciplinas.
§ 2º – A análise do currículos dos interessados nas vagas será feita por uma comissão nomeada
pela coordenação do curso de Licenciatura em Física a Distância.
§ 3º – A comissão mencionada no § 2º desse artigo poderá exigir entrevistas ou provas para
subsidiarem sua análise.

Art. 3º – O anúncio da programação de disciplinas será feito através do site do curso www.fisica.ufjf.br/ead,
com a devida antecedência, onde também serão fixadas as datas limites para os pedidos de inscrição.
Parágrafo único - Os interessados em matricular-se nas disciplinas isoladas deverão manifestar seu
interesse dentro do prazo fixado através do site do curso, preenchendo formulário próprio e
enviando a documentação solicitada para a Secretaria do Curso.

