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SECRETARIA ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO 

Divisão de Assuntos Educacionais (DAE) 

 

Orientações e Procedimentos para Aproveitamento de Estudos 

Prezada comunidade acadêmica, 

 

As orientações e os procedimentos da UNIFESP campus Diadema para 

Aproveitamento de Estudos (AE) estão de acordo com a Seção VI do Regimento Interno da 

Pró-Reitoria de Graduação da instituição, como segue: 

Seção VI 

Do Aproveitamento de Estudos 

Art. 121. O aproveitamento de estudos é o processo de reconhecimento da equivalência entre 

a atividade acadêmica realizada em instituição de ensino superior nacional, credenciada pelo 

Ministério da Educação, ou estrangeira e uma ou mais Unidades Curriculares da matriz do 

curso específico da Unifesp.  

Parágrafo único. Será passível de convalidação até, no máximo, 50% da carga horária 

relativa à matriz curricular do curso frequentado pelo estudante.  

Art. 122. O aproveitamento de estudos será requerido por meio de formulário específico a 

ser protocolado na secretaria acadêmica do campus, no período previsto no calendário 

acadêmico da graduação, sendo acompanhado de documento comprobatório que especifique 

o conteúdo programático, a carga horária, a frequência e o conceito final da(s) atividade(s) 

acadêmica(s) realizada(s).  

Parágrafo único. Caberá à Comissão de Curso, ouvido(s) o(s) docente(s) responsável(eis) 

pela(s) Unidade(s) Curricular(es) indicada(s) no requerimento, deliberar sobre o 

aproveitamento de estudos no prazo previsto no calendário acadêmico da graduação.  

Art. 123. Os documentos comprobatórios das atividades acadêmicas realizadas em 

instituições de ensino superior de país estrangeiro serão visados pela autoridade consular 

brasileira na localidade estabelecida, fazendo-se acompanhar de tradução em português, 

realizada - se necessário – por tradutor juramentado.  

Parágrafo único. No caso de atividade acadêmica oferecida por meio de programa de 

mobilidade acadêmica reconhecido pela Unifesp será dispensado o visto de autoridade 

consular nos documentos que as comprovem.  

Art. 124. Para deferimento do pedido de aproveitamento de estudos, a carga horária das 

atividades acadêmicas deverá perfazer, no mínimo, 75% da carga horária da Unidade 

Curricular correspondente na Unifesp.  

Art. 125. A critério da Comissão de Curso, o aproveitamento das atividades acadêmicas 

cumpridas há mais de 5 (cinco) anos poderá ser condicionado à avaliação do conhecimento 

específico demonstrado pelo estudante na área, a ser definida pelo docente responsável pela 

Unidade Curricular ministrada na Unifesp.  

Art. 126. No caso de deferimento do pedido de aproveitamento de estudos de determinada 

atividade acadêmica, a carga horária a ser registrada no histórico escolar será aquela relativa 

à Unidade Curricular oferecida na Unifesp, mesmo que a primeira tenha demandado maior 

número de horas. 
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O calendário da Pró-Reitoria de Graduação estabelece, a cada semestre letivo, os 

prazos para: solicitação de AE´s pelos alunos, deliberação pelas Comissões de Curso e 

registro no sistema pela Divisão de Registro da Secretaria Acadêmica de Graduação, 

entendendo que a conclusão do processo e o registro do resultado em sistema vise ao início do 

semestre seguinte ao da solicitação. Os estudantes devem acompanhar as datas no calendário 

acadêmico disponível na página da Prograd. 

Os alunos que queiram solicitar AE devem comparecer à Divisão de Assuntos 

Educacionais (DAE) da Secretaria Acadêmica de Graduação do campus Diadema, unidade 

Complexo Didático José Alencar, e apresentar os seguintes documentos: 

- Cópia e original do Histórico Acadêmico da instituição de ensino superior onde realizou 

atividades acadêmicas; 

- Cópias e originais dos planos de ensino das disciplinas realizadas; 

- Requerimento disponível na página de aproveitamento de estudos impresso e devidamente 

preenchido com o nome e a carga horária das unidades curriculares correspondentes na 

UNIFESP, de acordo com a matriz curricular constante no Projeto Pedagógico de seu curso 

(consultar documento disponível na página do curso).  

 A documentação será encaminhada à Comissão de Curso do aluno, que deliberará 

sobre a compatibilidade ou a incompatibilidade entre as atividades realizadas e as unidades 

curriculares que se deseja aproveitar. 

 Após deliberação da Comissão de Curso, a DAE enviará o resultado do requerimento 

de AE ao aluno solicitante por e-mail e encaminhará o processo à Divisão de Registro 

Acadêmico do campus Diadema para atualização do histórico acadêmico da UNIFESP.  

 Aos alunos que estiverem matriculados nas ucs para as quais solicitou aproveitamento 

de estudos, orientamos que permaneçam cursando as ucs até que obtenham o resultado de seu 

pedido e confirmem a atualização no histórico (em caso de resposta positiva). Após isso, 

podem deixar de frequentar as aulas, pois a disciplina “em curso” será excluída. 

 É permitida a indicação de duas ou mais disciplinas/atividades acadêmicas cursadas 

em outra instituição de ensino superior para o pedido de aproveitamento de uma única uc da 

UNIFESP, para que se consiga abranger o mínimo de 75% de conteúdo e carga horária da 

disciplina que se deseja obter equivalência. 

 No entanto, uma vez validada uma disciplina já cursada para o aproveitamento de uma 

unidade curricular da UNIFESP, não é possível reutilizá-la para o aproveitamento de outras 

ucs. Isso se deve ao fato de cada matriz curricular da UNIFESP possuir uma carga horária 

total a ser cumprida para integralização dos cursos, o que deixaria de ocorrer se uma mesma 

disciplina cursada em outra instituição de ensino superior fosse utilizada para aproveitar mais 

de uma uc da UNIFESP. 

 Em caso de dúvidas sobre equivalência de unidades curriculares entre cursos da 

própria UNIFESP, o aluno deverá procurar a coordenação de seu curso para esclarecimentos e 

orientações. 

  

Atenciosamente, 

Secretaria Acadêmica de Graduação 

  Divisão de Assuntos Educacionais - dae.diadema@unifesp.br 
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