


APROVEITAMENTO DE 

DISCIPLINAS 



Será facultado ao aluno de graduação requerer 
o aproveitamento de disciplinas cursadas antes 
do último ingresso no curso da UFERSA, 
realizadas em outra Instituição de Ensino 
Superior – IES em nível de graduação.  
 

Estes aproveitamentos de disciplina se dão nos 
moldes da RESOLUCAO/CONSEPE N º 004/2014. 
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Procedimentos para solicitação 
atualmente 

 

1º passo 
• Requerimento de aproveitamento de 

disciplina (disponível no site) 
• Cópia e original do(s) programa(s) 
• Cópia e original do histórico  

 





2º passo 
O aluno entrega os requerimentos no centro das 
disciplinas para conferência. 
 
3º passo 
O Professor da disciplina analisa o pedido e dá o 
parecer. 
 
4º passo 
O centro encaminha o processo à DRE para 
lançamento e arquivo. 
 



 

Funcionalidade de 
Aproveitamento de Disciplina 

no SIGAA 



 



 

 

DISCENTE 





Solicitação 



Buscar disciplina a ser aproveitada 
dentro da Estrutura Curricular do curso 



Histórico escolar da instituição de origem 

Programa(s) da(s) disciplina(s) cursada(s) 

Inserir comprovações 



Informações da disciplina cursada 
contidas no Histórico escolar da 
instituição de origem 







Acompanhar solicitações  



 

 

SECRETÁRIO 
DE CURSO 



Buscar solicitações 







Histórico anexado 

Cancelar solicitação 

Visualizar comprovações 

Encaminhar solicitação Visualizar pareceres 



Escolha do Docente que analisará 
a solicitação 



Encaminhar a solicitação 



Solicitação encaminhada 



 

 

 

DOCENTE 



Buscar solicitações 



Histórico anexado Visualizar comprovações 

Visualizar pareceres Devolver para redistribuição Emitir parecer 



Emitir parecer  

Irá automaticamente aproveitar o componente 
curricular no histórico do discente. 



Independente de parecer favorável ou não, é 
necessário emitir uma justificativa com pelo 
menos 15 caracteres. 



Extraordinário aproveitamento 

De acordo com RESOLUCAO/CONSEPE N º 
004/2014 em seu Art. 6º “ O extraordinário 
aproveitamento de disciplinas se destina ao 
estudante regularmente matriculado no curso 
de graduação que, verificado seu notório saber, 
poderá ser dispensado da disciplina objeto de 
avaliação”. 
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Extraordinário aproveitamento 

• Não podem ser superiores a 5% da carga horária total 
do curso. 

 

• As disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado e 
TCC não podem ser passíveis de extraordinário 
aproveitamento, assim como disciplina com 
reprovação. 

 

• O estudante deverá encaminhar seu pleito 
devidamente instruído ao Conselho de Curso em prazo 
de até 10(dez) dias úteis a partir do início do semestre 
letivo. 
 



(84) 3317-8234 

prograd@ufersa.edu.br 

Av. Francisco Mota, 572, Bairro Costa e Silva, Mossoró-RN. CEP: 59.625-900. 

MUITO OBRIGADO(a)! 
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