
FAQ - Aproveitamento de Estudo 

 

 

O aproveitamento de estudos é o processo de reconhecimento da equivalência entre 

as atividades acadêmicas realizadas em outras instituições de Ensino Superior (IES) 

credenciadas pelo MEC ou IES estrangeiras e as unidades curriculares do curso ao qual o 

aluno está matriculado na UNIFESP. 

  

1- Onde consultar as disciplinas do curso? 

 

R: No menu "Graduação", na página web do ICT-UNIFESP, há um espaço reservado para 

cada curso de graduação. Neste você poderá encontrar o Projeto Pedagógico do curso, o 

qual contém todas as Unidades Curriculares. Outra opção é consultar o Catálogo de 

Disciplinas (disponível na barra de menus à esquerda). 

 

2- Quem faz a análise?  

 

R: Caberá à Comissão do Curso responsável, em conjunto com o(s) docente(s) 

responsável(eis) pela(s) UC(s) objeto do requerimento, deliberar sobre aproveitamento de 

estudos. 

 

3- Quais os critérios para que a solicitação seja deferida?  

 

R: A carga horária das atividades acadêmicas a serem aproveitadas deverá somar, no 

mínimo, 75% da carga horária da UC correspondente na UNIFESP. Outro critério importante 

é a compatibilidade entre os conteúdos programáticos, e a devida aprovação na UC de 

origem. 

 

4- Quantas disciplinas podem ser aproveitadas? 

 

R: Será passível de convalidação no máximo 50% da carga horária constante na matriz 

curricular do curso. 

 

  

5- Posso voltar atrás e cursar uma disciplina em que foi implantado o aproveitamento? 

 

R:  Não. 

 

6- Solicitei alguns aproveitamentos que foram atendidos. Agora desejo solicitar mais 

alguns. O que fazer? 

 

R: Primeiramente, verificar os prazos no calendário acadêmico de graduação, preencher o 

requerimento de aproveitamento de estudos e entregar a documentação necessária 

(conforme instruções no manual de abertura de processo de AE.) 

 

 

7- Qual o período para solicitar aproveitamento de estudos? 



R:  Está indicado no calendário acadêmico, conforme link informado abaixo. 

(https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/pro-reitoria-de-graduacao/informacoes-

institucionais/calendario-academico) 

 

8- Terminei meu curso de graduação há mais de 5 anos, mesmo assim posso solicitar 

aproveitamento de estudos das disciplinas cursadas? 

 

R: A critério da Comissão de Curso, as atividades acadêmicas realizadas há mais de 05 

(cinco) anos poderão ter seu aproveitamento condicionado à avaliação de conhecimento na 

área, a ser definida pelo docente responsável da UC correspondente na UNIFESP. 

 

9- Qual a carga horária será registrada no meu Histórico Escolar? 

 

R: Será aquela da UC correspondente na UNIFESP, mesmo que a realizada anteriormente 

seja superior a esta. 

 

10- As notas obtidas na(s) UC(s) usadas no aproveitamento de estudos serão 

consideradas no cálculo do Coeficiente de Rendimento? 

 

 R: Não. 

 

11- Posso utilizar 2 ou mais UCs da instituição de origem para aproveitamento de uma 

única UC da Unifesp? 

 

R: Sim, todavia, deverá ser especificada no formulário do peticionamento, conforme modelo 

abaixo:  

 

 

FORMA CORRETA 

UC ORIGEM  UNIFESP  

UC1 / UC2 /… UC Unifesp 

 

FORMA INCORRETA 

FORMA INCORRETA  UNIFESP 

UC1 UC1 Unifesp / UC2 Unifesp /.. 

Obs1: A carga horária das atividades acadêmicas a serem aproveitadas deverá somar, no 

mínimo, 75% da carga horária da UC correspondente na UNIFESP. Outro critério importante 

é a compatibilidade entre os conteúdos programáticos, e a devida aprovação na UC de 

origem. 

 

Obs 2: As UCs de origem devem ser informadas em uma única linha, quando aproveitadas 

para um única UC da UNIFESP, NÃO é necessário repetir a UC em várias linhas, tal situação 

dificulta o processo de análise. E vice-versa. 

 

https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/pro-reitoria-de-graduacao/informacoes-institucionais/calendario-academico
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/pro-reitoria-de-graduacao/informacoes-institucionais/calendario-academico


12- Cursei UCs no regime anual na instituição de origem. Posso solicitar que uma única 

UC cursada na instituição de origem seja utilizada para aproveitar 2 na Unifesp? 

 

R:  Sim, porém, o deferimento dependerá da compatibilidade da carga-horária e ementa das 

UCs junto à UNIFESP. Ver item 2.7. 

 

13- Estou cursando uma UC a qual solicitei o aproveitamento de estudos. O que  fazer? 

 

R: Aos estudantes que estiverem matriculados nas unidades curriculares para as quais 

solicitou AE, orientamos que permaneçam cursando as UCs até que obtenham o resultado 

de seu pedido. 

 

14- Cursei determinada UC na UNIFESP e fui reprovado. Considerando que possuo 

aprovação desta UC em outra instituição, posso solicitar o aproveitamento na 

UNIFESP? 

 

R: Não. Se você cursou a disciplina na UNIFESP e obteve reprovação, não poderá obter o 

aproveitamento da mesma. 

 

15- Se a UC que pretendo solicitar aproveitamento na UNIFESP tiver pré-requisito(s), 

qual é o procedimento? 

 

R: É necessário ter cursado com aprovação o pré-requisito exigido e somente após 

solicitar o aproveitamento de estudos. 

 

 


