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    -  Instrução Normativa Conjunta Reitoria/Prograd n.º 1, de 15 de março de 2018   

  

Normatiza os procedimentos referentes ao Exame Nacional de Desempenho do Estudante na
UFVJM.

    
    -  Instrução Normativa Conjunta Reitoria/Prograd n.º 2, de 15 de março de 2018   

  

Institui o conceito Incompleto para as unidades curriculares e atividades acadêmicas em que o
discente não finaliza suas atividades dentro do semestre letivo.

    
    -  Instrução Normativa Conjunta Reitoria/Prograd n.º 3, de 11 de maio de 2018   

  

Institui o modelo padrão para Capa dos Projetos Pedagógicos  de Cursos de Graduação da
UFVJM.

    
    -  Instrução Normativa Reitoria n.º 1, de 13 de setembro de 2018   

  

Dispõe sobre os mecanismos de reserva e utilização da sala de reuniões dos Conselhos
Superiores da UFVJM.

    
    -  Instrução Normativa Conjunta Reitoria/Prograd n.º 1, de 8 de fevereiro de 2019   

  

Estabelece procedimentos para a implementação do projeto de Apadrinhamento de Estudantes
no âmbito da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

    
    -  Instrução Normativa Conjunta Reitoria/Prograd n.º 2, de 7 de março de 2019   

  

Estabelece procedimentos para o aproveitamento de estudos obtidos em unidades curriculares
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cursadas na UFVJM.

    
    -  Instrução Normativa Conjunta Reitoria/Prograd n.º 3, de 12 de abril de 2019   

  

Estabelece procedimentos para a reserva de vagas em unidades curriculares para discentes
transferidos (transferência interna ou externa) para cursos da UFVJM.

    
    -  Instrução Normativa Conjunta Reitoria/Prograd n.º 4, de 12 de abril de 2019   

  

Normatiza o cômputo e lançamento de créditos curriculares de extensão como carga horária
dos cursos de graduação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

    
    -  Instrução Normativa Conjunta Reitoria/Prograd n.º 5, de 15 de abril de 2019   

  

Normatiza o registro das atividades de ensino de graduação da UFVJM e revoga a Instrução
Normativa Prograd n.º 1/2017.

    
    -  Instrução Normativa Conjunta Reitoria/Prograd nº 6, de 11 de junho de 2019   

  

Institui o formulário do Plano de Ensino a ser utilizado nos cursos de graduação da 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

    
    -  Instrução Normativa Conjunta Reitoria/Prograd nº 7, de 19 de junho de 2019   

  

Retifica a Instrução Normativa nº 4/2019, que normatiza o cômputo e lançamento de créditos
curriculares de extensão como carga horária dos cursos de graduação da Universidade Federal
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.
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