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PORTARIA Nº 1, DE DIA DE SETEMBRO DE 2021

                      O COORDENADOR DO CURSO DE MÚSICA DO ICA/UFC, PROF. PEDRO ROGÉRIO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, PUBLICA:

 

Critérios Adicionais para a Concessão de Distinção Acadêmica

Curso de Música – Licenciatura do ICA/UFC

 

Cum Laude:

I - tenham concluído o curso no período de tempo padrão previsto pelo Projeto Pedagógico registrado na Pró-
Reitoria de Graduação;

II - não tenham mais de 20% de aprovações obtidas por meio de aproveitamentos internos ou externos;

III - não tenham reprovações nem trancamentos em componentes curriculares;

IV - não tenham sofrido qualquer sanção disciplinar

V - tenham Índice de Rendimento Acadêmico Individual (IRA) igual ou superior a 8.500 (oito mil e quinhentos).

 

Magna Cum Laude: Além dos critérios para obtenção do Cum Laude:

I - Tenham sido monitores de disciplinas, bolsistas de iniciação científica ou extensão/cultura, ou tenham
participado de projetos de ensino, pesquisa e extensão, devidamente cadastrados na correspondente pró-reitoria,
durante pelo menos dois semestres.

 

Summa Cum Laude: Além dos critérios para obtenção do Cum Laude; 

I – Tenham Índice de Rendimento Acadêmico Individual (IRA) igual ou superior a 9.000 (nove mil);

II- Tenham sido bolsistas do PET-UFC, Programa Institucional de Iniciação a Docência ou Programa Residência
Pedagógica, durante pelo menos dois semestres;

III – Possuam publicação de, pelo menos um artigo científico na área de Educação Musical em anais de
congressos nacionais ou regionais ou revistas especializadas, ou autoria de capítulo de livro, cuja edição tenha
conselho editorial.

    

Documento assinado eletronicamente por PEDRO ROGERIO, Coordenador de Graduação, em 23/09/2021,



às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2285938 e o código CRC DB202851.

Referência: Processo nº 23067.043350/2021-24 SEI nº 2285938

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

