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PROCEDIMENTOS PARA APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO EAD 

DEFINIÇÃO 

O aproveitamento de estudos libera o aluno de disciplinas do currículo de seu curso 
atual por equivalência com disciplinas cursadas com aprovação, em nível de Graduação ou 
Pós-Graduação, na UFMA ou em outras Instituições de Ensino Superior.  

COMO SOLICITAR 

ETAPA QUEM FAZ? O QUE FAZ? 

1 Aluno 

 Retira na página da DTED o formulário de requerimento para 
aproveitamento de estudos; 

 Preenche o formulário e assina; 
 Anexa os seguintes documentos: 

a) Histórico acadêmico atualizado, no qual constem, por período 
letivo, os componentes curriculares cursados com suas 
respectivas cargas horárias e resultados obtidos; 

b) Programa dos componentes curriculares cursados com aprovação 
(Ementa); 

c) Comprovação de autorização ou reconhecimento do curso, 
quando realizado no Brasil; e 

d) quando realizado no exterior, Documento emitido por órgão 
competente do país de origem, que comprove seu estudo em 
curso de graduação de Instituição de Ensino Superior (IES), 

Realiza a solicitação pela central de atendimento da DTED 
(http://www.atendimento.dted.ufma.br/view.php). 

2 
Coordenação 

de Curso 

 Como representante do colegiado, analisa a solicitação e submete 
para consulta no colegiado de curso. Em caso de disciplinas de outras 
áreas, o coordenador do curso deve encaminhar para apreciação pela 
Coordenação do curso que possui docentes na área do conhecimento 
relativo aos estudos que se deseja aproveitar. 

 Emite o parecer e encaminha a notificação ao discente pela central 
de atendimento. 

 No caso de deferimento, observado os critérios do art. 145 da 
Resolução 1892 CONSEPE, registra o componente no histórico 
acadêmico do discente. 

3 
Secretaria 
acadêmica 

 Realiza o acompanhamento do pedido 
 Envia a devolutiva ao aluno pela central de atendimento 

OBSERVAÇÕES 

 Os documentos relativos às letras “a” e “b” deste artigo devem estar carimbados e assinados 
por um representante da instituição de origem ou, se for o caso, serem validados 
eletronicamente;  
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 Quando se tratar de estudos de graduação realizados na própria UFMA, o requerimento deve 
ser instruído somente com os documentos definidos nas letras “a” e “b”; 

 Para obter o parecer, a Coordenadoria de Curso encaminhará o requerimento à Subunidade 
Acadêmica, que terá um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para o deferimento ou 
indeferimento do aproveitamento;  

 No caso de indeferimento, o docente responsável pela apreciação do aproveitamento deverá 
fundamentar sua decisão, cabendo recurso ao Colegiado de Curso no prazo de 10 (dez) dias 
úteis; 

 A solicitação será acatada caso o componente cursado na Instituição de origem, corresponder 
a pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do conteúdo e da carga horária da disciplina 
que o discente deveria cumprir na DTED/UFMA.  
 

 

 


