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DELIBERAÇÃO Nº  001/2010

Altera  os  art.  101,  102,  103  e  os 
parágrafos  1º  e  2º  do  Art.   103  da 
Deliberação  nº  33/95,  sobre  a 
permanência de vínculo.

O CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso da 
competência que  lhe atribui o parágrafo único do artigo 11 do Estatuto e com base 
no processo nº 11277/2008, aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação:

Art. 1º - Ficam alterados os Artigos 101, 102, 103 e seus parágrafos 1º e 2º da 
Deliberação nº 33/95 que passam a ter a seguinte redação:

Art.  101 -  A  permanência  de  vínculo  é  a  concessão  da  manutenção  da 
matrícula  dos  prováveis  concluintes  ou  do  aluno  concluinte,  de  período 
imediatamente anterior, para prosseguimento de seus estudos e aprofundamento de 
sua formação acadêmica e profissional no mesmo curso de graduação da UERJ, 
ainda que sejam de Unidades Acadêmicas distintas, para cujo curso de graduação 
admita em seu currículo diferentes habilitações, ênfases, modalidades ou diferentes 
titulações (bacharelado/ licenciatura).

Art.  102 -  A permanência de vínculo  deverá ser requerida,  junto à unidade 
acadêmica  na  qual  o  aluno  concluinte  prosseguirá  seus  estudos, em formulário 
próprio, definido pela Sub-reitoria de Graduação (SR-1), no prazo estabelecido no 
calendário acadêmico.

Art. 103 - O pedido de permanência de vínculo será submetido à apreciação da 
respectiva  Direção  da  Unidade,  que  emitirá  parecer  com  base  no  desempenho 
acadêmico do  aluno durante  a  graduação  e  o  número  de  vagas  disponíveis  na 
habilitação  ou  titulação pretendida  pelo  aluno,  sendo  garantida  a  prioridade  dos 
alunos regularmente matriculados, optantes em primeira habilitação ou titulação.

§ 1º - O aluno que tiver seu pedido de permanência deferido permanecerá com 
o mesmo número de matrícula, devendo efetuar sua inscrição em disciplina(s) na 
nova titulação, tendo direito a um novo tempo de integralização curricular de mais 
50% sobre o tempo do seu curso original.

§ 2º - Na manutenção do vínculo, visando obter outra habilitação ou titulação, 
deverá ser obedecido o tempo máximo de permanência fixado para o curso. 

Art.  2º - O aluno que tiver seu pedido de permanência de vínculo em nova 
habilitação ou modalidade deferido, ao concluí-la, fará jus à apostila correspondente 
no diploma expedido para o curso de graduação concluído na primeira habilitação.
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(continuação da Deliberação nº 001/2010)

Art. 3º - O aluno que tiver seu pedido de permanência de vínculo em nova 
titulação deferido, ao concluí-la, fará jus a novo diploma de graduação referente à 
segunda titulação obtida. 

Art. 4º - O requerimento do aluno que obtiver parecer favorável da Direção da 
Unidade Acadêmica será encaminhado ao órgão administrativo da Sub-reitoria de 
Graduação (SR-1) para os procedimentos de registro na nova habilitação/titulação. 

Art.  5° -  A presente deliberação entra  em vigor nesta data,  revogadas as 
disposições  em  contrário  e  os  artigos  101,  102,  103  e  parágrafos  1º  e  2º  da 
Deliberação nº 33/95. 

UERJ, em  26  de março de 2010.

RICARDO VIEIRALVES DE CASTRO
REITOR
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