
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

BASE DE CONHECIMENTO

REINGRESSO SEM CONCURSO/REVINCULAÇÃO

QUE ATIVIDADE É?

Trata-se da solicitação, por discente de curso de graduação, de um novo ingresso em curso de graduação da
UFF, que poderá ser requerida no período le�vo regular previsto para a integralização do curso no vínculo de
origem, em momento estabelecido no Calendário Escolar. 

A Revinculação para curso afim é facultada ao discente que deseja ingressar em outro curso de graduação.

 

ATENÇÃO: O aluno pode abrir até 2 (dois) processos para um mesmo ano/semestre. Neste caso, deverá ser
aberto um processo para cada curso de interesse.

QUEM FAZ?

Protocolos da UFF

Divisão de Registro e Acompanhamento de Discentes - DRAD/DAE

Coordenações dos cursos de graduação da UFF

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?

1. INTERESSADO (ALUNO)

1.1) Preenche o Requerimento de Solicitação de Reingresso sem Concurso/Revinculação e assina.

O código e-MEC dos cursos está disponível em: h�p://www.uff.br/?q=cursos/graduacao

1.2) Digitaliza o requerimento, a Declaração de Concluinte e o Histórico Escolar (Disponível no IDUFF).

1.3) Envia e-mail com a documentação digitalizada para o Protocolo.

 

E-MAILS DOS PROTOCOLOS DA UFF

MUNICÍPIO/UF PROTOCOLO E-MAIL
Niterói/RJ Gerência Plena de Comunicações Administra�vas - GPCA/AD gpcaad.proad@id.uff.br

Angra dos Reis/RJ Ins�tuto de Educação de Angra dos Reis - IEAR protocolo.iear@id.uff.br
Campos dos

Goytacazes/RJ
Ins�tuto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional -

ESR pscg.esr@id.uff.br

Macaé/RJ Ins�tuto de Ciências da Sociedade de Macaé - ICM psma@icm.uff.br
Nova Friburgo/RJ Ins�tuto de Saúde de Nova Friburgo - ISNF psnf.isnf@id.uff.br

Oriximiná/PA Unidade Avançada José Veríssimo - UAJV uajv@proex.uff.br
Petrópolis/RJ Escola de Engenharia de Petrópolis - PEP pspe.pep@id.uff.br

Rio das Ostras/RJ
Ins�tuto de Humanidades e Saúde - RHS sop.rhs@gmail.com

Ins�tuto de Ciência e Tecnologia - RIC psro.ric@id.uff.br

http://www.uff.br/?q=cursos/graduacao


Santo Antônio de
Pádua/RJ

Gerência de Patrimônio e Protocolo do INF - GPP/INF gpp.inf@id.uff.br

Volta Redonda/RJ Ins�tuto de Ciências Exatas - VCX psvr.vcx@id.uff.br

 

OBSERVAÇÃO: O aluno pode ser convocado para verificação da documentação anexada.

 

2. PROTOCOLO

2.1) Inicia o processo no SEI com o �tulo Graduação: Reingresso sem concurso/Revinculação. Em seguida,
preenche no campo interessado, o nome do aluno, sinaliza o nível de acesso Público e clica em confirmar
dados.

2.2) Anexa os seguintes documentos:

2.2.1) Requerimento de Solicitação de Reingresso sem Concurso/Reviculação (�po de documento:
Requerimento; formato: digitalizado nesta unidade - cópia simples; nome na árvore: de Solicitação de
Reingresso sem Concurso/Revinculação; nível de acesso: restrito - informação pessoal);

2.2.2) Declaração de Concluinte (�po de documento: Declaração; formato: digitalizado nesta unidade -
cópia simples; nome na árvore: de Concluinte; nível de acesso: restrito - informação pessoal);

2.2.3) Histórico Escolar (�po de documento: Histórico Escolar; formato: digitalizado nesta unidade -
cópia simples; nome na árvore: resumo; nível de acesso: restrito - informação pessoal).

2.3) Envia e-mail para o aluno informando o número do processo gerado no SEI.

2.4) Elabora despacho e envia processo para a DRAD/DAE

 

3. DIVISÃO DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE DISCENTES

3.1) Consulta informações no sistema IDUFF.

3.2) Analisa documentação.

3.3) Aluno com pendência de documentação:

3.3.1) Elabora despacho com pendência iden�ficada.

3.3.2) Envia e-mail pelo SEI para aluno informando a pendência (Informar o e-
mail reingresso.drad.prograd@id.uff.br para que o aluno possa responder). Aguarda até 10 dias úteis a
resposta do aluno por e-mail.

a) Aluno não respondeu a primeira tenta�va de contato: DRAD/DAE envia e-mail pelo SEI
formalizando a segunda tenta�va de contato e aguarda até 10 dias a resposta do aluno por e-
mail.

b) Aluno não respondeu as duas tenta�vas de contato realizadas: DRAD/DAE elabora despacho
de encerramento e conclui o processo (arquivamento).

c) Aluno respondeu por e-mail as pendências apontadas: DRAD/DAE anexa a resposta do aluno
ao processo, retorna ao item 3.2 e avança para o item 3.5.

3.4) Aluno não atende aos requisitos para solicitação de reingresso:

3.4.1) Elabora despacho de indeferimento.

3.4.2) Envia e-mail ao aluno comunicando a decisão (Informar o e-
mail reingresso.drad.prograd@id.uff.br para que o aluno possa se manifestar).

https://sei.uff.br/sei/reingresso.drad.prograd@id.uff.br
https://sei.uff.br/sei/reingresso.drad.prograd@id.uff.br


3.4.3) Aguarda até 10 dias úteis, a manifestação do aluno por e-mail para um possível pedido de
reconsideração/recurso

a) Aluno solicitou reconsideração/recurso: ver item 6 da Base de Conhecimento.

b) Aluno não solicitou reconsideração/recurso: DRAD/DAE elabora despacho de encerramento e
conclui o processo (arquivamento).

3.5) Aluno sem pendências e atendendo a todos os requisitos para a solicitação de reingresso:

3.5.1) Elabora despacho de encaminhamento e envia o processo para a Coordenação do Curso
per�nente.

 

APÓS RETORNO DO PROCESSO DA COORDENAÇÃO DE CURSO:

3.6) DRAD/DAE analisa a decisão

3.7) Solicitação indeferida:

3.7.1) Envia e-mail pelo SEI ao aluno para ciência da decisão (Informar o e-
mail reingresso.drad.prograd@id.uff.br para que o aluno possa se manifestar).

3.7.2) Aguarda até 10 dias úteis, a manifestação do aluno por e-mail para um possível pedido de
reconsideração/recurso.

a) Aluno solicitou reconsideração/recurso: ver item 6 desta Base.

b) Aluno não solicitou reconsideração/recurso: DRAD/DAE elabora despacho de encerramento e
conclui o processo (arquivamento).

3.8) Solicitação deferida:

3.8.1) Envia e-mail pelo SEI ao aluno para ciência da decisão e solicita manifestação do mesmo até um
prazo es�pulado (Informar o e-mail reingresso.drad.prograd@id.uff.br para que o aluno possa
responder). 

3.8.2) Aluno não se manifestou dentro do prazo ou respondeu que não deseja o reingresso nesse
curso: DRAD/DAE elabora despacho de encerramento registrando a posição do aluno e conclui o
processo (arquivamento).

3.8.3) Aluno respondeu que deseja o reingresso nesse curso: DRAD/DAE anexa e-mail com a resposta do
aluno no processo e aguarda período escolar para gerar a matrícula.

3.8.4) Analisa situação atual do aluno.

a) Houve desvinculação da matrícula anterior:

Gera matrícula do aluno no sistema IDUFF;

Envia e-mail pelo SEI para o aluno e Coordenação do Curso tomarem ciência do novo
número de matrícula;

Elabora despacho de encerramento e conclui o processo (arquivamento).

b) Não houve desvinculação da matrícula anterior:

Envia e-mail pelo SEI para o aluno tomarem ciência da impossibilidade de reingresso;

Elabora despacho de encerramento e conclui o processo (arquivamento).

 

https://sei.uff.br/sei/reingresso.drad.prograd@id.uff.br
https://sei.uff.br/sei/reingresso.drad.prograd@id.uff.br


4. COORDENAÇÃO DE CURSO

4.1) Analisa documentação.

4.2) Inclui solicitação do aluno em pauta de reunião do colegiado (ação externa ao SEI).

4.3) Após retorno da análise do Colegiado de Curso, anexa ata da reunião do colegiado (�po de documento:
Ata; formato: digitalizado nesta unidade - cópia simples; nome na árvore: de reunião de Colegiado; nível de
acesso: público).

4.4) Elabora despacho decisório (assinado pelo coordenador de curso) e envia o processo para a DRAD/DAE.

 

5. COLEGIADO DE CURSO

5.1) Analisa solicitação do aluno em reunião do colegiado (ação externa ao SEI)

 

6. SOBRE RECONSIDERAÇÃO/RECURSO

O(A) aluno(a) pode solicitar reconsideração. Para isso, deve consultar o material de apoio na página do
processo de Reingresso sem concurso/Revinculação.

 

6.1) Em caso de recurso rela�vo à deliberação final proferida pela Coordenação do Curso, o Colegiado do
Curso será a 1ª instância recursal. A DRAD/DAE encaminhará a solicitação de reconsideração/recurso do
aluno para o Colegiado do Curso (a 1ª instância recursal) e, após a análise desta instância, a DRAD/DAE
enviará e-mail ao interessado comunicando o resultado.

6.2) Em caso de recurso rela�vo à decisão do Colegiado do Curso, o processo deverá ser encaminhado para
análise do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx), a 2ª instância recursal. A DRAD/DAE enviará o
processo para o DAE/GRAD, que encaminhará a solicitação de reconsideração/recurso do interessado para o
CEPEx, (a 2ª instância recursal). Após a análise desta instância, a DRAD/DAE encaminhará e-mail ao
interessado comunicando o resultado.

6.3) Em caso de indeferimento do CEPEx, uma nova solicitação de reconsideração/recurso poderá ser
encaminhada para a análise do Conselho Universitário (CUV), a 3ª instância recursal. O aluno poderá
realizar o pedido de recurso no prazo de 10 dias úteis contados a par�r da data de envio do e-mail
encaminhado pela DRAD/DAE com a decisão proferida pelo CEPEx. A DRAD/DAE enviará o processo para o
DAE/GRAD, que encaminhará a solicitação de reconsideração/recurso do aluno para o CUV (a 3ª instância
recursal). Após a análise desta instância, a DRAD/DAE encaminhará e-mail ao interessado comunicando o
resultado. Em caso de indeferimento por essa instância, não caberá mais recurso.

 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

1. O reingresso sem concurso é norma�zado no Regulamento dos Cursos de Graduação e poderá
ser concedido caso sejam atendidos os seguintes requisitos e condições verificados no âmbito da análise
técnica e do mérito acadêmico da solicitação:

1.1. A Revinculação para outro curso afim é facultada ao discente que desejar ingressar em
outro curso de graduação, devendo ser requerida no período le�vo previsto para a integralização do
curso no vínculo de origem, ficando o novo ingresso condicionado a existência de vaga e a critérios
estabelecidos pelo Colegiado do Curso de des�no ou de interesse.

1.2. O ingresso do discente que �ver deferida a solicitação de Reingresso sem concurso dar-
se-á no período le�vo regular seguinte ao período da integralização curricular. De acordo com a Lei nº
12.089, de 11 de novembro de 2009, "é proibido uma mesma pessoa ocupar, na condição de estudante,

http://www.uff.br/?q=processo/reingresso-sem-concursorevinculacao


simultaneamente, no curso de graduação, 2 (duas) vagas, no mesmo curso ou em cursos diferentes em
uma ou mais de uma ins�tuição pública de ensino superior em todo o território nacional.";

1.3. O discente pode abrir mais de um processo de Reingreso sem Concurso/Revinculação de
curso afim, mas, em caso de deferida mais de uma solicitação, deverá optar pelo ingresso em somente
um dos cursos, conforme Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009;

2. Em caso de deferimento da solicitação de Reingresso sem Concurso e depois de finalizado o
registro de nova matrícula:

2.1. O discente que não proceder à inscrição em disciplinas no período aprovado para o
Reingresso sem Concurso terá sua nova matrícula cancelada;

2.2. O discente ingressante por Revinculação de curso afim não poderá trancar a matrícula no
primeiro período le�vo, sob pena de ter cancelada a sua nova matrícula.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?

Requerimento de Solicitação de Reingresso sem Concurso/Revinculação (preenchido, assinado e
digitalizado - cópia simples);

Declaração de Concluinte (nato-digital ou cópia simples);

Resumo do Histórico Escolar (nato-digital ou cópia simples).

QUAL É A BASE LEGAL?

Regulamento dos cursos de graduação da UFF
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Anexos: 
MP_Reingresso sem concurso_Revinculação_v.03.pdf 

http://www.uff.br/sites/default/files/001-2015_regulamento_do_curso_de_graduacao_0.pdf
http://www.noticias.uff.br/bs/2020/10/194-20.pdf#page=32
https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_download_anexo&acao_origem=base_conhecimento_visualizar&id_anexo=132192&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000913&infra_hash=5f21419b7dac69d8f9a5c8790df30743b0dcd1512d11ccd96e6a0d952df4fe4a

