REGULAMENTOS

ACADÊMICOS
GRADUAÇÃO • NOVOS E
ATUALIZAÇÕES

SAIBA O QUE MUDA EM 2019.2
TRABALHO
DE CONCLUSÃO
DE CURSO

• regras para os cursos à distância;
• inclusão de normativa para alunos em mobilidade acadêmica;
• inclusão das responsabilidades do Orientador do trabalho.

EXERCICIO
DOMICILIAR
E ABONO DE
FALTAS

• possibilidade de realização do exercício domiciliar durante o afastamento do aluno;
• normativas para os cursos a distância;
• inclusão da licença maternidade de 180 dias em conformidade com legislação específica;
• normativas para reposição de estágio ou disciplinas predominantemente práticas;
• possibilidade de interrupção da licença médica por parte do aluno;
• ampliação da licença paternidade considerando a legislação vigente;

APROVEITAMENTO,
TRANSFERENCIAS
E PORTADOR DE
DIPLOMA

•
•
•
•
•

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

INTERNATO
(MEDICINA)

NOVOS
REGULAMENTOS

normativas específicas aos alunos bolsistas;
flexibilidade nas transferências internas para melhor aproveitamento nos horários de aula;
alteração no processo de análise de transferência externa;
alteração nas regras de Aproveitamento de Estudos por Competências;
inclusão de regras específicas para Aproveitamento de Estudos por Competência para
cursos tecnológicos;

• Adequação do texto às diferentes CH em atividades complementares, em
consonância às DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais) de cada curso de Graduação;
• Alteração no quadro de contabilização de atividades complementares;

• Inclusão das grandes áreas da medicina no art 5° e 7°;
• alteração de composição e tempo de mandado da comissão do internato;
• alterações nas responsabilidades do supervisor de módulo;
• Adequações ao processo de justificativa de ausência (falta);
• inclusão do código de conduta e vestimenta.

• Extensão Universitária;
• Medida disciplinar discente;
• Ouvidoria;

CONHEÇA OS REGULAMENTOS NA ÍNTEGRA, ACESSE:
Portal do Aluno: portal.saocamilo-sp.br - Secretaria - Importante.

Canais de Atendimento ao Aluno
Tel. 0300-0178585 - Opção 2
E mail – aluno@saocamilo-sp.br
Presencialmente na Central de Atendimento
Acadêmico – Campus Ipiranga ou Pompeia.

