
INSTRUÇÃO - PADRÃO PARA PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS INTERNOS
SUGRAD/ CEUNES/ UFES
Atualização: 04/09/2019

ASSUNTO: APROVEITAMENTO, DISPENSA OU CONVERSÃO DE DISCIPLINAS

1.ESTUDANTE:

• Disciplinas cursadas na própria UFES:

1.1. Preencher corretamente o requerimento de aproveitamento de estudos (Formulário nº
05), assiná-lo e entregá-lo na SUGRAD. Não é mais necessário que o aluno anexe os
documentos antes exigidos. A própria SUGRAD providenciará a anexação do
histórico no sistema e encaminhará para o Departamento responsável anexar os
programas das disciplinas cursadas.

• Disciplinas cursadas em outra Instituição ou outros Campus da UFES:

1.2. Preencher corretamente o requerimento de aproveitamento de estudos (Formulário nº
05), assiná-lo e entregá-lo na SUGRAD juntamente com os anexos exigidos
(descritos no próprio formulário).

IMPORTANTE: É necessário utilizar um formulário para cada departamento
envolvido. O departamento é identificado pela inicial do código da disciplina –
DCN (Ciências Naturais), DMA (Matemática Aplicada), ECH (Educação e
Ciências Humanas), DCE (Computação e Eletrônica), DET (Engenharias e
Tecnologia), CAB (Ciências Agrárias e Biológicas) ou DCS (Ciências da Saúde).

2.SUGRAD E OUTRAS UNIDADES ENVOLVIDAS INCLUINDO COORDENAÇÃO:

2.1. Receber o formulário e os anexos (caso se trate de disciplina cursada em
outra Instituição ou Campus) e digitalizá-los, se possível, imediatamente.
Autuar (um documento avulso para cada grupo de disciplinas de um
departamento), informar no campo próprio o número do documento avulso
correspondente e devolver ao estudante. Observação: Caso a digitalização
e a autuação não possam ser realizadas na hora, justificar o motivo ao aluno
e procurar digitalizar no momento oportuno, deixando claro ao discente que
posteriormente ele poderá retirar os documentos originais nesta Secretaria
(estabelecer um prazo) e consultar o documento no Lepisma.

Padronização para autuação:

Assunto –
Ensino Superior >> Cursos de Graduação (inclusive na modalidade a
distância) >> Vida acadêmica dos alunos dos cursos de graduação >> Registros
Acadêmicos >> Isenção de disciplinas. Dispensa de disciplinas. Aproveitamento
de estudos.

Resumo do Assunto (padrão) –

Solicitação de APROVEITAMENTO/ CONVERSÃO DE DISCIPLINAS
Disciplinas do DCN
Curso/ Campus: Engenharia de Produção/ CEUNES



2.2. Efetuar a anexação dos documentos no Lepisma:

- Formulário padrão de aproveitamento (acesso público) – entregue pelo aluno –
nomear: “REQUERIMENTO DE APROVEITAMENTO/ CONVERSÃO – ‘NOME
DO ALUNO’”;

- Histórico de disciplinas cursadas na UFES (acesso restrito) – baixar do portal
do aluno;

- Todos os demais anexos (caso a disciplina seja oriunda de outra Instituição ou
outro campus da UFES) – nesse caso, é preciso atenção na anexação:
documentos que incluem informações pessoais (como o histórico) devem ser
anexados com acesso restrito, outros que talvez não contenham informações
pessoais (como programas, estrutura curricular e documentos de autorização/
reconhecimento) podem ser de acesso público (analisar cada caso).

2.3. Encaminhar o documento avulso para o departamento envolvido (o aluno
deverá entregar os formulários separados por departamento), com o
seguinte despacho-padrão (exemplo):

Ao DCN/ CEUNES
Encaminho solicitação de aproveitamento para que seja(m) anexado(s)
o(s) programa(s) da(s) disciplina(s) envolvida(s) descrita(s) no
formulário “REQUERIMENTO DE APROVEITAMENTO” anexo.

Após isso, solicito que o presente documento avulso seja tramitado
para o Colegiado do Curso envolvido (informado no resumo do
assunto), para que a Coordenação possa emitir o parecer.

Exemplo de despacho do Departamento:

Os programas das disciplinas envolvidas foram anexados a este
documento avulso. Encaminho para o Colegiado responsável
prosseguir com o exame e emitir seu parecer.

2.4. O departamento envolvido devolverá o documento avulso após a anexação
dos programas para que seja examinado e decidido pelo Colegiado. O
parecer final do Colegiado deverá também seguir um padrão e ser
tramitado via despacho com a assinatura eletrônica do Coordenador para
Coordenação de Matrícula e Controle Acadêmico (CMCA/ PROGRAD)
caso haja pelo menos um deferimento, ou devolvido a esta Secretaria para
arquivo, caso todas as disciplinas tenham parecer desfavorável ao
aproveitamento/ dispensa. O seguinte despacho deverá ser utilizado pelo
Coordenador:

COLEGIADO

DEPARTAMENTO



Padrão de Despacho (exemplo):

------------------------------------------------------------------------------
À Coordenação de Matrícula e Controle Acadêmico (CMCA/ PROGRAD)

Eu, XXXXXXXXXXX, Coordenador do Colegiado do Curso de
XXXXXXXXXXX, encaminho o presente documento para registro da
solicitação de aproveitamento/ dispensa de disciplina(s) com base no
parecer abaixo emitido pelo Colegiado.

TIPO: (X) APROVEITAMENTO ( ) DISPENSA ( ) CONVERSÃO

_______________________
PARECER FAVORÁVEL –
Disciplina(s) deferida(s): A, B, C
Código(s): DCN67890, DCN12345, DCN23455

_______________________
PARECER DESFAVORÁVEL –
Disciplina(s) indeferida(s): D
Justificativa: ......

------------------------------------------------------------------------------

Coordenador(a):

Divida as decisões conforme o padrão disposto no exemplo acima, para facilitar
tanto o entendimento do aluno quanto o registro pela PROGRAD.

PARECER FAVORÁVEL – Informar: Disciplinas deferidas com a respectiva letra
na mesma ordem apresentada no formulário preenchido pelo aluno // Códigos
das disciplinas a serem aproveitadas/ dispensadas do curso.

PARECER DESFAVORÁVEL – Informar: Disciplinas indeferidas com a
respectiva letra na mesma ordem apresentada no formulário preenchido pelo
aluno // Justificativa (obrigatória).

Atenção:

APROVEITAMENTO – Disciplinas cursadas na própria UFES
DISPENSA – Disciplinas cursadas em outra Instituição

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÃO:

Quando se tratar de dispensa ou disciplina cursada em outro campus, a tramitação da
SUGRAD deverá ser iniciada para o Colegiado com todos os anexos já incluídos com a
padronização abaixo.

Resumo do Assunto (padrão) –

Solicitação de APROVEITAMENTO/ DISPENSA DE DISCIPLINAS
Disciplinas cursadas em outra Instituição ou Campus da UFES
Curso/ Campus: Agronomia/ CEUNES

COLEGIADO



Despacho ao Colegiado (padrão) –

Ao Colegiado do Curso de XXXXXXXX

Prezado(a) Coordenador(a),

Encaminho solicitação de aproveitamento/ dispensa de disciplina(s) para
prosseguir com a análise e a emissão de parecer.

Após isso, o Coordenador deverá seguir a orientação de parecer final contida no item 2.4.


