
 
 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2021 

 

 

A DIREÇÃO ACADÊMICA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

REGIMENTAIS, EM ESPECIAL NO ART. 16, INCISO V,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Regulamentar a matrícula de Disciplinas Isoladas nos cursos de graduação para 

alunos não regulares, isto é, estudantes oriundos de outras Instituições de Ensino 

Superior ou que possuam formação em nível superior ou médio, para complementação 

ou atualização de sua formação. 

 

§ 1º. Alunos regulares da ESAB, isto é, aqueles que mantêm seu vínculo com a 

instituição por meio de matrícula em curso de graduação e pós-graduação, 

independentemente de sua situação acadêmica, não poderão se matricular em disciplinas 

isoladas da instituição.  

 

§ 2º. O procedimento para cursar disciplinas isoladas consiste no requerimento de 

matrícula disponibilizado no endereço eletrônico da ESAB, de acordo com o Calendário 

Escolar, acompanhado de uma escrita devidamente justificada pelo candidato a respeito 

das disciplinas de interesse a serem cursadas. 

 

Parágrafo Único. Caberá à Secretaria Acadêmica a análise do pedido, observando: 

 

I - a existência de vagas na disciplina solicitada; 

II - os pré-requisitos exigidos para cursar a disciplina solicitada, quando for o caso;  

III – a justificativa do pedido de matrícula.  



 
 

 

 

Art. 2º. Serão exigidos do aluno não regular, quando da aceitação do seu pedido: 

 

I - Cópia do Documento de Identidade; 

II – Cópia do Comprovante de Residência;  

III - Cópia do Certificado de Conclusão do ensino médio ou equivalente, quando for o 

caso;  

IV – Cópia da Declaração da instituição de ensino superior de origem de que está 

regularmente matriculado, quando for o caso;  

V – Cópia do Diploma de Graduação, quando for o caso.  

 

Art. 3º. O candidato poderá requerer no máximo 05 (cinco) disciplinas, que poderão ser 

cursadas em cada ano letivo.   

 

Art. 4º. O estudante não regular estará sujeito às mesmas normas regimentais que o 

aluno regular, inclusive a respeito das exigências para aprovação, excetuando-se o 

direito ao trancamento de matrícula.  

 

Art. 5º. A matrícula em disciplina na condição de aluno não regular não implica vínculo 

efetivo com o respectivo curso de graduação. 

 

Art. 6º. A aprovação em Disciplinas Isoladas não assegura direito a Diploma de 

Graduação no curso em que estiverem integrados, sendo conferido o Certificado de 

aprovação nas mesmas, que podem ser aproveitadas em caso de ingresso em cursos de 

graduação.  

 

Parágrafo Único. No caso de aproveitamento de disciplinas isoladas, quando do 

ingresso do estudante como aluno regular mediante novo processo seletivo, a análise 

será feita pela Coordenação do curso que irá proceder com a análise da ementa e dos 



 
 

 

referenciais, a atualização do conteúdo, a definição da quantidade de disciplinas que 

poderão ser aproveitadas e a nota mínima exigida para o aproveitamento.   

 

Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da ESAB.  

 

Art. 8º.  Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data.  

 

 

Vila Velha, 10 de junho de 2021.  

 

Thalita Cunha Rezende Massini  

 Diretora Acadêmica.   

 

 


