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RESOLUÇÃ~ No 188/2000-CON~EF'~, de 11 de ouhbro de 2000. 

Disciplina o mecanismo de 
desenvolvimenito do programa 
de intercâmbio de estudantes 
de graduação no âiiibito dos 
Canipi desta Universid:ide. 

O Reitor da Universidade Federal do Maranhão, na qualidade de 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTI:NSÃO, 
usatido de suas atribuições estatuthi-ias e, 

Considerando o que consta do Processo N" 4422/2000, e o que 
decidiu este Conselho em sessão desta data, 

RESOLVE: 

Art. 1" Poderão usufruir dos beiieficios do programa de intercâmbio 
de estudantes de graduação do âmbito dos Campi, alunos 

regularmente matriculados nos Cursos desta Universidade, obedecidos os seguintes 
critérios: 

I - haver cursado, no mínimo, dois períodos coin 
aproveitainento; 

I1 - possu.ir coeficiente de rendimento e:scolar igual ou 
superior a sete; 

111 - não ter reprovação no currículo. 

Art. 2' O estudante interessado em participar do Programa deverá 
requerer à Pró-Reitoria de Ensino, dentro do prazo previsto tio 

Calendário Acadêmico para Readmissão de Curso, Transferencia Interna e 
Externa, a devida autorização, declarando as razões do seu pedido e as ,'disciplinas 
que deseja cursar. 
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Art. 3" A Pró-Reitoria de Ensino cabera, após verificar a situação 
acadêmica do aluno, pronunciar-se pelo deferimento ou 

ii~deferimento do pedido, após ouvir a Coordenadoria do Curso sobre a existência 
da vaga na disciplina pretendida. 

Parágrafo Único As disciplinas com vagas serão divulgadas no prazo previsto 
no Calendário Acadêmico para readiiiissão de Curso, 

Transferência Interna e Externa, após serem consultadas as Coordenadorias dos 
Cursos de Graduação. 

Art. 4" O aluno participante do programa poderá cursar, no 
máximo, dois semestres letivos,  consecutivo:^ ou não. 

Parágrafo Único Havendo mais de dois candidatos para partici-par do 
Programa em um mesmo Curso, no mesmo semestre letivo, 

proceder-se-a seleção na respectiva Coordenadoria do Curso. 

Art. 5" Não serão recebidos e nem liberados mais de dois aliinos do 
mesmo Curso, em cada semestre letivo. 

Art. 6" Devera ser expedido Histórico Escolar das d.isciplinas 
cursadas, na vigência do Programa, ao final dos períodos 

letivos ciirsados. 

Art. 7" As matrículas e inscrigões dos estudantes participantes 
do Programa obedecerão ao Calendário Acadêmico. 

Art. 8" Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de 
Ensino, responsável na Instituição pela Coordena1;ão do 

Programa. i Dê-se ciência. publique/se. Cumpra-se. 
São Luis, 1 1 de outubo de / . \ I ?  2000. 

Prof. Dr. O'THON 
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RESOLUÇÃO N0190/2000-CONSEPE, de 11 de outubro de 2000. 

Aprova a criacção do Grupo de 
Pesquisa Interdisciphar de 
Produtos Nahrrais. 

O Reitor da Universidade Federal do Maranhão, na qualidade de 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 
usando de suas atribuições estatutárias e, tendo em vista o que consta do l'rocesso 
no 3 175198, e o que decidiu este Consellio eni sessão desta data, 

RESOLVE: 

Art. I" Aprovar a criação do Grupo de Pesquisa Iriterdisciplinar de 
Produtos Naturais, para realizar estudos nos taxonômicos, 

químicos e biológicos de plantas da flora Maranhense, envolveiido os 
Departamentos de Química, Biologia, Farmácia e Ciências Fisiológicas, desta 
Universidade. 

Dê-se ciêiicia. publique-sd Curnpr i se. 
São Luís, 11 de out 

Prof. Dr. OTHON 
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