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REGULAMENTO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

Art. 1º: Aproveitamento de estudos é o resultado do reconhecimento da equivalência de 

componentes curriculares (disciplinas e atividades) cursados com aprovação em cursos 

autorizados/reconhecidos pelo MEC anteriormente à entrada do aluno na UNESC, 

permitindo ser incorporados ao seu novo currículo (histórico escolar) e o dispensando de 

cursá-los novamente.  

 

Parágrafo único: Poderá haver aproveitamento também em se tratando de 

componentes curriculares cursados anteriormente na própria UNESC, exclusivamente 

em curso do mesmo grau de ensino. 

 

Art. 2º: Poderão ser aproveitados componentes curriculares cursados com aprovação 

desde que requerido pelo aluno e instruído com os seguintes documentos:  

I) histórico escolar atualizado constando a carga horária dos componentes curriculares 

cursados com aprovação, a descrição dos símbolos e dos conceitos com os valores 

correspondentes e os períodos em que foram cumpridos;  

II) ementas ou programas dos componentes curriculares cursados com aprovação e que 

são objeto do pedido de aproveitamento;  

III) requerimento de solicitação de aproveitamento, conforme modelo oficial próprio da 

Instituição (ANEXO I). 

 

§ 1º: O requerimento de solicitação de aproveitamento de estudos deverá ser 

ordinariamente protocolado na Secretaria Acadêmica da UNESC pelo aluno, que 

assume a responsabilidade, como parte interessada, de procurar o setor competente 

para tomar conhecimento do despacho, dando ciência em campo próprio no 

requerimento. 
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§ 2º: Quando se tratar de documentos oriundos de instituições estrangeiras, esses 

deverão ser acompanhados das respectivas traduções oficiais e devidamente 

autenticados pala autoridade consular brasileira no país de origem.  

 

Art. 3º: A equivalência de estudos, para fins de aproveitamento dos componentes 

curriculares cursados com aprovação só será concedida quando atender, 

cumulativamente, os critérios abaixo:  

I – corresponder a no mínimo 80% da carga horária e do conteúdo programático dos 

componentes curriculares na UNESC; 

II – terem sido cursados nos últimos 08 (oito) anos imediatamente anteriores à solicitação 

de aproveitamento.  

 

§ 1º: Quando dois ou mais componentes curriculares cursados forem aproveitados 

para um único componente curricular de curso da UNESC, a nota a ser registrada 

será a média aritmética simples das notas das unidades de estudo consideradas.  

 

§ 2º: Componente curricular cursado na condição de acadêmico “não regular” ou 

“especial”, ou seja, sem o estabelecimento de vínculo com determinado curso e/ou 

programa na instituição de origem, não poderá ser aproveitado, mesmo que atenda 

aos demais critérios estabelecidos.   

 

§ 3º: Em nenhuma hipótese poderá haver aproveitamento parcial de estudos.  

 

§ 4º: Componente curricular para a qual a UNESC tenha estabelecido determinada 

relação entre as cargas horárias de atividades práticas e teóricas somente poderá ser 

considerado equivalente a outro se, na instituição de ensino superior de origem do 

acadêmico, o componente curricular por ele cursado apresente relação de cargas 

horárias entre as atividades práticas e teóricas realizadas.  
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Art. 4º: O parecer sobre aproveitamento de estudos é da competência do Coordenador de 

Curso, com acompanhamento de um funcionário técnico-administrativo do setor 

competente e homologação pela Diretoria Acadêmica da UNESC.   

 

 § 1º: O Coordenador de Curso emitirá parecer sobre a equivalência de componente 

curricular cursado em relação ao componente para o qual foi solicitado o 

aproveitamento de estudos, devendo solicitar parecer do docente responsável pelo 

componente curricular correspondente quando necessitar de opinião especializada.  

 

§ 2º: O parecer do Coordenador de Curso deverá ser feito em impresso oficial próprio 

da Instituição (ANEXO I), com o preenchimento dos campos solicitados e 

devidamente assinado. 

 

Art. 5º: O presente regulamento se aplica aos casos de transferência externa, de matrícula 

de graduado, de reabertura de matrícula ou em caso de mudança de matriz curricular da 

UNESC. 

  

Art. 6º: O aproveitamento de estudos deverá ser requerido pelo aluno, em impresso 

próprio da IES, em até 15 dias contados desde o primeiro dia de aula oficial do período 

letivo fixado em calendário escolar, tanto no primeiro quanto no segundo semestre, em se 

tratando de graduação, ou dentro de 15 dias do início do curso, em se tratando de pós-

graduação (especialização), sendo indeferidos os requerimentos protocolados fora de 

prazo.   

 

§ 1º: Aos alunos transferidos de outras IES para a UNESC será concedido o 

aproveitamento de estudos concomitantemente ao ato de sua matrícula de ingresso, 

mesmo que ocorrido após o prazo fixado no caput. 
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§ 2º: Na Graduação, o aproveitamento de estudos deverá ser requerido 

semestralmente, com validade exclusiva para o período letivo imediatamente a ser 

cursado, observado o prazo fixado no caput.                                   

  

Art. 7º: Após decisão do aproveitamento de estudos caberá à Secretaria Acadêmica, para 

efeito de registro da vida acadêmica e controle da integralização curricular, adotar os 

procedimentos seguintes:  

 

I - Será registrado no histórico escolar do acadêmico, no componente cujo aproveitamento 

de estudos foi concedido, o período letivo atual, a carga horária e a nota final obtida na 

instituição de origem; 

II - Se necessário, o conceito final e/ou nota final de cada componente cursado na 

instituição de origem deverá ser convertido para o sistema próprio de avaliação vigente na 

UNESC; 

III - Quando se tratar de conceitos, os mesmos deverão ser convertidos em notas, 

tomando-se como parâmetros os termos médios; 

IV – Para o componente cujo estudo foi aproveitado constará no campo “Resultado Final”, 

no histórico do acadêmico, a mensagem "AE", correspondendo a “Aproveitamento de 

Estudos”.  

 

Art. 8º: Para fins de pagamento de mensalidade, em se tratando de casos de 

aproveitamento de componentes curriculares, valerá, para os cursos de Graduação, o que 

dispuser o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

Parágrafo único: Para os cursos de Pós-Graduação não será concedido pagamento 

proporcional de mensalidade pelo fato do valor financeiro total referir-se à formação 

proporcionada pelo curso e não à realização da(s) disciplina(s) isoladamente. 

 

Art. 9º: Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Geral da UNESC.  
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Art. 10: Este Regulamento entrará em vigor a partir da aprovação pelo Conselho Superior, 

revogadas as disposições em contrário.  

20 de maio de 2015. 

 

 

Prof. Ismael Cury 
Diretor Geral 
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