
 
 

 
 
 

RESOLUCAO 19/2018 
 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 
 
 
 

Regulamenta os procedimentos 
relativos ao Aproveitamento de Estudos 
nos cursos de graduação do Centro 
Universitário FG – UniFG.  

 
 

 
O Presidente do Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE) do Centro 

Universitário FG - UniFG, no uso de suas atribuições, considerando o deliberado na reunião do 

CONSEPE, resolve:  

 

Art. 1º O aluno regularmente matriculado em curso de graduação do Centro Universitário FG - 

UniFG poderá obter aproveitamento de estudos dos componentes curriculares do currículo pleno 

de seu curso, desde que atenda aos requisitos estabelecidos nesta Resolução. Parágrafo Único: 

O calendário acadêmico estabelecerá, em cada período letivo, prazo para protocolização do 

requerimento de aproveitamento de estudos.  

 

Art. 2º Os alunos que ingressarem nos Cursos de Graduação da UniFG via vestibular, mudança 

de curso, transferência ou como graduado podem pleitear o aproveitamento de seus estudos 

realizados em curso de bacharelado ou licenciatura reconhecidos de outras instituições de Ensino 

Superior, ou da própria UniFG, para dispensa de cursar disciplinas do curso em que se 

matriculem.  

 

Art. 3º Os estudos ou atividades a serem aproveitados deverão ter sido realizados nos cinco anos 

anteriores ao ingresso/reingresso do interessado no Centro Universitário FG - UniFG.  

 

Art. 4º A solicitação de aproveitamento de estudos deverá ser feita na Central de Atendimento 

ao Aluno - CAA, que encaminhará à coordenação do curso para análise.  

 

Art. 5º A concessão do aproveitamento de estudos realizados nos termos desta Resolução darse-

á mediante o atendimento aos seguintes critérios: I. Conteúdos programáticos equivalentes com 

os descritos na ementa da disciplina, segundo Projeto Pedagógico do Curso; II. Carga horária 

igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento); III. Histórico Escolar atualizado, constando 

carga horária com aprovação e períodos em que foram cumpridos; IV. Base legal que 

regulamenta o curso de origem, quanto à autorização para funcionamento e/ou reconhecimento 

pela autoridade competente. Parágrafo Único: Quando se tratar de documentos oriundos de 

instituições estrangeiras, esses deverão ser acompanhados das respectivas traduções oficiais.  

 

 



 
 

 

 

Art. 6º As disciplinas que possuem denominações diferentes, mas o mesmo conteúdo 

programático serão aproveitadas, atribuindo-se a denominação dada pelo Centro Universitário 

FG - UniFG, desde que a carga horária das disciplinas e a identidade de conteúdo não sejam 

inferiores a 75% da disciplina equivalente.  

 

Art. 7º Disciplina cursada em nível de pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu) poderá ser 

utilizada para aproveitamento de estudos em curso de graduação, desde que:  

 

I. O seu conteúdo programático seja equivalente ao da disciplina ministrada no Centro 

Universitário FG – UniFG; 

II. O curso tenha sido realizado em Instituição de Ensino Superior legalmente regular 

perante o Ministério da Educação.  

III. O aluno seja aprovado no Exame de Proficiência da disciplina pleiteada.  

 

Parágrafo Único: A Comissão de Avaliação para o exame de proficiência deverá ser composta 

por, no mínimo, três professores, sendo um deles, obrigatoriamente, docente responsável pelo 

componente curricular no qual o aluno será avaliado.  

 

Art. 8º A Coordenação do Curso encaminhará o processo à Central de Atendimento ao Aluno – 

CAA e, em seguida, a CAA encaminhará o processo à Secretaria Acadêmica para que seja 

registrado no histórico escolar do discente.  

 

Art. 9º Os casos omissos serão julgados pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) do Centro Universitário FG – UniFG.  

 

Art. 10º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 
 
 
Guanambi,12 de dezembro de 2018.  
 
 
 
 
 
Georgheton Melo Nogueira  
Presidente do Consepe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


