






Roteiro para Cadastrar Mudança de Regulamento 

 

Este roteiro deve ser utilizado para a solicitação de mudança de Regulamento 

vinculada à Resolução nº 5473, de 16 de setembro de 2008 para o Regulamento 

vinculado à Resolução nº6542, de 18 de abril de 2013. 

O primeiro passo é carregar a ficha do aluno e fazer as seguintes verificações: 

1 – Prazos e créditos: Verificar qual vai ser a nova “Data Limite para o Depósito” e se 

haverá tempo hábil para cumprir os créditos mínimos estabelecidos na nova norma 

para realizar o Exame de Qualificação e para o Depósito. Na ficha do aluno aparece 

quantos créditos o aluno já obteve: 

 

Os demais passos são feitos automaticamente pelo Sistema Janus. Descrevemos estes 

passos para melhor esclarecer o fluxograma. 

2 – Regimento da Pós: Verificar se o aluno pertence ao regimento da pós da Resolução 

nº 5473. No rodapé da primeira página da ficha do aluno aparece a informação:  

 

 

 



 

3 – Situação do aluno: Verificar na “Última ocorrência” se o aluno não está com o 

curso trancado ou em prorrogação vigência: 

 

 

4 – Depósito do Trabalho: Verificar se o aluno já depositou o trabalho por meio da  

“Data do Depósito do Trabalho” na ficha do aluno, a data deve estar em branco: 

 

 

5 - Proficiência em Língua Estrangeira:   

5.1 - Se o aluno já fez a proficiência em uma determinada língua e foi 

APROVADO e a mesma língua é exigida no curso destino, ele poderá mudar de 

Regimento/Regulamento, independente do prazo. 

5.2 - Se o aluno já fez a proficiência em uma determinada língua e foi 

APROVADO e porém no novo curso é exigida uma língua diferente, só poderá 

mudar se tiver prazo para a aprovação em proficiência da nova língua.  

5.3 - Se o aluno ainda não fez o exame de proficiência, deve verificar se a data 

de mudança de regimento é anterior ao prazo máximo para ser aprovado no 

exame de proficiência. Se não for, não pode mudar. 

6 - Proficiência em Língua Portuguesa:  

6.1 - Se o aluno estrangeiro já fez a proficiência em português e foi APROVADO, 

ele poderá mudar para a nova Norma, independente do prazo. 

6.2 - Se o aluno é estrangeiro e ainda não fez o exame de proficiência em 

Português, verificar se a data de mudança de Norma é anterior ao prazo 

máximo para ser aprovado no exame de proficiência. Se não for, não pode 

mudar.  

7 – Exame de Qualificação: 

7.1 - Se o aluno já fez o exame de qualificação e foi APROVADO, ele pode mudar 

independente da quantidade de créditos ou do prazo. 



7.2 - Se o aluno ainda não realizou o Exame de Qualificação, poderá mudar caso 

ainda tenha prazo para realizar a inscrição no primeiro exame de qualificação 

contados a partir da data de ocorrência da mudança para a nova Norma.  

7.3 - Se o aluno já realizou o 1º Exame de Qualificação e foi REPROVADO, só 

poderá efetuar a mudança após a aprovação no 2º exame  

7.4 - Se o aluno esta em um curso que não exige qualificação mas na nova área 

exige, ele só poderá mudar se na nova Norma tiver prazo para fazer a inscrição 

no 1º exame.  

 

8 – Cadastrar a Mudança de Norma: Ir na tela de “Ocorrências”  (menu:  Aluno 

Regular -> Curso do Aluno -> Ocorrências) e selecionar  a nova opção:  “Mudança de 

Norma e Regulamento ( MNO + RTO)”. Esta opção deve ser utilizada pois irá fazer a 

mudança para a nova Norma e Regulamento simultaneamente: 

   

Caso algum seja impeditivo de realizar a mudança para o novo regimento da Pós, o 

Sistema irá emitir uma mensagem com o motivo, caso contrário, a mudança irá ocorrer 

com sucesso e o Sistema irá emitir a mensagem: 

“Ocorrência do tipo Mudança de Norma e Regulamento ( MNO + RTO ) incluída com 
sucesso.” 
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