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RESOLUÇÃO Nº 79/2018/CS/IFS 

 

Aprova o Regulamento do Regime de Créditos no 

âmbito do IFS. 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE faz saber que, no uso das 
atribuições legais que lhe confere a Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, o 

Art. 9º do Estatuto do IFS, considerando o Processo IFS nº 23060.002305/2018-
84 e decisão proferida na 6ª reunião ordinária do Conselho Superior, ocorrida em 
10/12/2018, 

 

RESOLVE: 

 

I – APROVAR o Regulamento do Regime de Créditos no âmbito do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS. 

 

II – Fica revogada a Resolução 28/2011/CS/IFS. 

 

II - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

Aracaju, 28 de dezembro de 2018. 

 

 

 

Ruth Sales Gama de Andrade 
Presidente do Conselho Superior/IFS 
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Altera a Resolução 28/2011/CS que trata do 

Regulamento do Regime de créditos no âmbito do IFS. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO IFS, no uso de suas atribuições legais 

e com base na deliberação deste órgão Colegiado, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Os cursos que são regidos por regime de créditos, têm por objetivo assegurar maior 

flexibilidade ao estudante para integralizar a matriz curricular de seu curso. 

§1º. Os cursos regidos pelo sistema de créditos caracterizam-se pelo conjunto de atividades 

didático-pedagógicas sistematizada de maneira formal, devendo ser organizados em regime 

semestral através do sistema de créditos e matrícula por componente curricular ou outras 

formas de organização previstas no PPC. 

Art. 2º Crédito será a unidade correspondente as componentes curriculares, sejam elas 

atividades ou disciplinas, exigidas do aluno.  

§ 1º As componentes curriculares, disciplinas e atividades, neste artigo compreendem: 

a) Aulas teóricas e/ou práticas; 

b) Estágio supervisionado; 

c) Trabalho de conclusão de curso; 

d) Atividades complementares. 

Art. 3º O crédito acadêmico de todos os componentes curriculares dos cursos corresponde a 

15 (quinze) horas (60 minutos) de efetivo trabalho acadêmico: 
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1 crédito = 15 horas (60 minutos) 

18h/aulas (50 minutos) 

 

Art. 4º Em cada período letivo, o número de créditos para a matrícula não poderá ser inferior 

a 2 (dois) e o máximo de créditos permitido será relacionado ao período que possuir maior 

número de créditos dentre todos os períodos previstos na matriz curricular do curso ao qual o 

estudante estiver vinculado, acrescido de 20%: 

CURSO X 

1º período – 10 créditos 

2º período – 12 créditos                    Período com maior número de créditos 

3º período – 09 créditos 

Para o curso X, em cada período letivo, o discente deverá cursar, no mínimo 2 créditos 

e no máximo (12 créditos + 20% = 14,4) ➔ 15 créditos 

 

Art. 5º No ato da solicitação de matrícula, o estudante poderá inscrever-se em qualquer 

disciplina, desde que tenha integralizado o(s) pré-requisito(s), que não haja choque de 

horários, existência de vagas e os limites de créditos fixados no artigo anterior. 

Art. 6º Os alunos que integralizarem as disciplinas de seu curso, de acordo com o estabelecido 

na matriz curricular, terão prioridade para ocupação das vagas nas disciplinas sequenciais, 

objetivando a manutenção do fluxo normal dentro do curso. 

Art. 7º As vagas não preenchidas, de acordo com o art. 6, deverão ser preenchidas 

prioritariamente pelos alunos que dependam dessa(s) disciplina(s) para concluir seu curso 

(formandos) no período em que pleiteia a matrícula, e as demais vagas estarão disponíveis 

para os alunos mais antigos no curso e posteriormente para os demais cursos, segundo os 

critérios estabelecidos no artigo anterior. 
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Art. 8º Todo estudante que ingressar em cursos regidos por regime de créditos do IFS, seja 

por processo seletivo ou qualquer outra forma de ingresso, será atribuído um período 

curricular inicial, definido em seu projeto pedagógico, o qual será relacionado com um 

número de créditos integralizados pelo estudante. 

Art. 9º A vinculação dos discentes a um período curricular, com exceção do primeiro, se dará 

de acordo com o número de créditos integralizados, em acordo com suas grades curriculares, 

conforme exemplo a seguir. 

CURSO X 

Possuindo em sua matriz a seguinte distribuição dos créditos: 

1º Período - 26 créditos   2º Período - 28 créditos 

3º Período - 30 créditos   4º Período - 23 créditos 

5º Período - 27 créditos   6º Período - 22 créditos 

7º Período - 26 créditos   8º Período - 26 créditos 

9º Período - 20 créditos   10º Período - 25 créditos 

Desta forma, ESTE CURSO fica com a seguinte alocação: 

* CI = Créditos Integralizados 

1º Período -        CI < 26 créditos              2º Período -    26 ≤ CI < 54 créditos 

3º Período -    54 ≤ CI < 84 créditos          4º Período -    84 ≤ CI < 107 créditos 

5º Período -   107 ≤ CI < 134 créditos       6º Período -   134 ≤ CI < 156 créditos 

7º Período -   156 ≤ CI < 182 créditos       8º Período -   182 ≤ CI < 208 créditos 

9º Período -   208 ≤ CI < 228 créditos       10º Período -        228 ≤ CI 

Aplicação: 

a) Aluno com 54 créditos integralizados, a alocação dele é de 3º Período, uma vez 
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que atende a "54 ≤ CI < 84 créditos". (Aluno regular); 

b) Aluno com 230 créditos integralizados, a alocação dele é de 10º Período, uma 

vez que atente a "228 ≤ CI". (Aluno formando); 

c) Aluno com 40 créditos integralizados, a alocação dele é de 2º Período, uma vez 

que atende a "2º Período -    26 ≤ CI < 54 créditos". (Aluno irregular) 

 

Art. 10 A alocação de aluno em dado período não tem correlação direta com o tempo máximo 

para a conclusão do curso, nem com trancamentos.  

Parágrafo Único: A Alocação do aluno em dado período depende, única e exclusivamente, da 

quantidade de CRÉDITOS INTEGRALIZADOS. 

Art. 11 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino. 

Art. 12 Revoga-se todas as disposições em contrário. 

 

 

Alysson Santos Barreto 

PRÓ-REITOR DE ENSINO 

 

 

Ruth Sales Gama de Andrade 

REITORA 
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