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NORMA GERAL DO CONCEITO DE ALUNO FORMANDO 

 
A presente Norma Geral do Conceito de Aluno 
Formando visa definir os requisitos 
acadêmicos que devem ser atendidos para 
que, no âmbito interno da Unidade Acadêmica, 
o aluno do Curso de Ciências Aeronáuticas 
possa ser considerado formando.  
 
 

Artigo 1º   O aluno interessado nesse tipo de consideração deverá até o final do Período de Recurso   
       de Matricula do semestre da referência: 

 
§ 1º Estar regularmente matriculado em todas as disciplinas e atividades necessárias para a  
        conclusão do Curso; 

 
§ 2º Ser possuidor da Licença de Piloto Comercial com Habilitação IFR. 

 
 
Artigo 2º    O total de créditos pendentes de realização para a conclusão do Curso é limitado em 31 

créditos.  

 

Artigo 3º   As disciplinas e/ou atividades acadêmicas pendentes de realização devem ser pertencentes aos 
Níveis V e/ou Nível VI da Grade Curricular do Curso.  

 

Artigo 4º  Para fins de contabilização de créditos acadêmicos, objeto desta Norma Geral, a atividade 
Prática de Voo em Simulador – IFR/MULTI/LOFT corresponde a 04 créditos, assim como a 
atividade Prática de Voo em Simulador – JET corresponde a 03 créditos.  

 
Artigo 5º  A definição da condição de aluno formando será determinada pela análise e avaliação do 

Histórico Escolar do requerente a ser realizada pelo Coordenador do Curso.  
 

Artigo 6º   Eventual recurso contra a decisão final será submetido, por requisição do aluno, diretamente à 
Direção do Curso e esta, por convocação do Colegiado da Unidade Acadêmica que, em última 
instância, decidirá sobre o assunto.  

 
Artigo 7º    Os casos não previstos nesta Norma Geral, após analisados pela coordenação do Curso, serão 

tratados, pela direção da Faculdade de Ciências Aeronáuticas que, em última instância, 
decidirá sobre o assunto.  

 
Artigo 8º    A presente Norma Geral do Conceito de Aluno Formando revoga as disposições anteriores e 

entrará em vigor em 01 de março de 2012.  
 
 

Aprovada pelo Colegiado da Faculdade de Ciências Aeronáuticas em 23 de janeiro de 2012 
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Prof. Dr. Elones Fernando Ribeiro   
Diretor/ Presidente do Colegiado 


