
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 2016

TUTORIAL



Esse material  visa expressar nossos  votos de  Boas Vindas ao aluno que  está ingressando
na UNICAMP em 2016..

E Boas Vindas sugere transparência, organização e interesse  em  colaborar para que os
procedimentos sejam  desenvolvidos  com a finalidade de  promover   a agilidade no fluxo das
informações.

Uma das  etapas  mais  desafiadoras   dessa   fase,  é  a  Solicitação  de  Aproveitamento  de
Estudos. Trata-se de um trabalho que  ainda requer uma certa dose de burocracia, apresentação de
documentos e  preenchimento de formulários.

Assim,  estamos disponibilizando esse Tutorial para que o aluno tenha a oportunidade de
conhecer  antecipadamente  todas  as  etapas  do  processo,  a  maneira  correta   para  preencher  os
formulários e   colaborar para que a sua solicitação seja  encaminhada com sucesso. 

Incentivamos que  no dia da matrícula, o aluno compareça munido de toda a documentação
necessária e  com a solicitação já prenchida. 

APROVEITAMENTO  DE ESTUDOS – DEFINIÇÃO

É a dispensa de disciplinas por equivalência, que pode ser concedida mediante solicitação do
aluno.

Somente podem ser aproveitadas, disciplinas de curso de Graduação reconhecido, cursadas
em Instituição de Ensino Superior (IES).

As disciplinas obrigatórias e eletivas cursadas na Unicamp anteriormente ao ingresso atual
são automaticamente reconhecidas pela DAC, no ato da primeira matrícula, para o cumprimento do
currículo pleno atual do aluno.

As  disciplinas  aproveitadas  são  registradas  no  histórico  escolar,  com  seus  respectivos
créditos.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS :

- Cópia do Histórico Escolar emitido pela Universidade de Origem ( Indispensável a apresentação
do Histórico  Original  para  conferência)  .  O  Histórico  deverá  conter  informações  referentes  ao
Decreto  de  Reconhecimento  do  Curso  e   Forma  de  Ingresso  que  deverá  ser  por  processo
SELETIVO/VESTIBULAR;

- No caso de o  Histórico Escolar emitido pela Universidade de origem não conter as informações
de  Decreto  de  Reconhecimento  de  curso  e   Forma  de  Ingresso,  tais  informações  poderão  ser
apresentadas  através de uma Declaração emitida pela Universiade de Origem, em  papel Timbrado,
com assinatura e carimbo pelo profissional responsável pela Instituição.

- O Histórico Escolar também deverá conter informações referente à qualificação do aluno, tais
como data de nascimento,  número de Documento de Identidade e CPF. Algumas Universidades



apresentam  todos os dados de qualificação, outras apresentam apenas o Documento de Identidade.
Não aceitaremos Históricos que não apresentem  dados que  qualifiquem  o aluno interessado. 

- Cópia dos Programa Pormenorizados das Disciplinas Cursadas e  que serão utilizadas para fins de
Aproveitamento de Estudos.  Essas cópias deverão vir  acompanhadas dos documentos originais,
para fins de conferência.

- Tendo em vista a expansão dos serviços disponíveis através da internet, algumas Universidades
não  fornecem os Programas de Disciplinas.  Nesses  casos,  o  aluno  obtém essa documentação
através  da  página  da  Universidade.  É  válida  a  apresentação  nesse  formato  desde  que  a
documentação  contenha  o  link  de  acesso  à  página  onde constam os  conteúdos,  para  eventuais
conferências que se fizerem necessárias.

COMO SOLICITAR :

 O  primeiro  passo  para   a  Solicitação  de  Aproveitamento  de  Estudos  é  o  conhecimento  das
disciplinas que  compõem o Currículo Pleno do curso em que está ingressando.
Você conseguirá essa informação na Página da Diretoria Acadêmica :

http://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/catalogo2016/index.html

http://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/catalogo2016/index.html


 Clique sobre  a  palavra “Cursos” e  a seguinte tela será exibida :

Esses
cursos
estão



►Clique Sobre a Área de seu Curso : Por exemplo : curso de Engenharia Mecânica, clique em Área
de Exatas.

►Clique sobre o código de seu curso; 



►No canto Superior Esquerdo, clique em CURRÍCULO  PLENO  e será exibida uma tela com a
relação de todas as disciplinas que compõem o  currículo de seu curso.



Ao clicar sobre a sigla de cada disciplina, você conhecerá  a Ementa, o  semestre em que a
disciplina é oferecida e a carga  horária. Nesse caso, vamos nos atentar apenas  à ementa e a carga
horária que  é conhecida através do numéro de créditos.

Exemplo de  disposição de  informações no site :

BE310 - Ciências do Ambiente

OF:S-5 T:002 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:002 C:002 AV:N EX:S FM:75%  Pré-
Req.: AA430

Ementa: População humana e recursos naturais renováveis e não renováveis. Interação entre o 
homem e ambientes naturais ou construídos. Ambientes brasileiros terrestres e aquáticos. Análise de
ambientes: diagramas energéticos e modelos. O homem como modificador do ambiente. População,
energia, clima, ecotoxicologia, extinção, biodiversidade e sustentabilidade. Direito ecológico e 
política ambiental. Responsabilidade do profissional com relação à sociedade e ao ambiente.

Nós tarjamos em azul, a letra C que corresponde à palavra crédito. Cada crédito corresponde
a 15 horas/aula. Assim, para saber o número de horas (carga horária) de cada disciplina de seu



currículo pleno, basta você multiplicar por 15 o número que aparece em frente a letra  C. Exemplo :
uma disciplina de 04 créditos  tem uma carga horária = 60 h

Agora você já foi  apresentado às disciplinas  que deverá cursar como aluno ingressante.
Através da leitura das ementas disponíveis na página indicada, você terá condições de saber quais
disciplinas  que  você  cursou  em  sua  universidade  anterior  possuem  similitude  de  conteúdo  e
compatibilidade de carga horária com as disciplinas UNICAMP.

IMPORTANTE :  A  carga  horária  da  disciplina  cursada  na  Universidade  de  origem  deve
corresponder  a  pelo menos 50% da carga horária  da disciplina  da Unicamp para qual  o  aluno
solicita equivalência,  observando que :

- Carga Horária até     50% Não  é possível conceder equivalência

 Carga Horária   de 50%  a 74% Possível  Conceder  Equivalência  mediante
realização de Exame

- Carga Horária a partir de 75% Equivalência  poderá  ser  concedida  sem  a
realização de Exame de avaliação desde que o
Coordenador  do  Curso  considere  que  os
programas das disciplinas  possuem similitude

Para obtenção de  Aproveitamento de Estudos, é possível  somar a carga horária  de duas ou
mais disciplinas cursadas  na  Universidade de Origem, desde que o conteúdo programático das
mesmas  correspondam  ao Conteúdo da Disciplina para a qual se pede Equivalência e  desde que a
disciplina para a qual se pretende conseguir equivalência seja oferecida na  mesma Unidade de
Ensino,

Explicando melhor :

O aluno poderá reunir disciplinas que juntas tenham o conteúdo  similar ao conteúdo de uma
única disciplina da Unicamp. Nesse caso, soma-se as horas das disciplinas cursadas.

Ex:  Disciplina1  30  horas  +  Disciplina2  40horas  +  Disciplina3  30  horas  ==  para
Equivalência de uma disciplina da Unicamp com carga horária = 90 h.

No  exemplo,  se  o   Coordenador  de  Graduação   considerar  que  o  conteúdo  das  três
disciplinas  é   correspondente  ao  conteúdo  da  disciplina  Unicamp,  a  Equivalência  poderá  ser
concedida sem a realização de exame de avaliação.

Para iniciar sua   solicitação de Equivalência,  sugerimos que você faça uso de um papel para
rascunho, lápis e borracha. Comece fazendo um rascunho.

Estabeleça a relação entre as disciplinas que você cursou na universidade de origem, com as
disciplinas que fazem parte de seu novo curso.

Exemplo :



Anatomia (cursada na universidade anterior) -  68h com BA 110   Unicamp
Biologia Molecular  68 h           ...........................     com BB125    Unicamp
Metabolismo            68 h           ---------------------    com BB381    Unicamp
Ecologia                   48                 --------------------- com BE881    Unicamp   
Fisiologia                 30                 …......................... com BF082    Unicamp 
Genética                   60                  --------------------- com BG282    Unicamp 
Cálculo                     68 h                                            com MA111   Unicamp
Inglês                        72 h                                            com LA111    Unicamp
Física                        60h                                             com F  128     Unicamp
Química  Geral        68h                                              com QG109   Unicamp

e assim por diante... Você observou que as disciplinas Unicamp  mencionadas no exemplo acima,
são SIGLAS com iniciais distintas. Nesse exemplo, cada disciplina é oferecida em uma Unidade
diferente. 

Visando facilitar a análise das solicitações, estamos propondo que os formulários sejam preenchidos
separadamente por unidade.
Dessa forma, para que o aluno tenha conhecimento da Unidade onde a disciplina é oferecida e para
onde a solicitação será encaminhada, estamos disponibilizando a  tabela abaixo.

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 2015
SIGLAS DAS DISCIPLINAS POR UNIDADE DE ENSINO

SIGLAS UNIDADE CURSO

AC IA- ARTES CÊNICAS 26

AD IA-DANÇA 23

AG-CG-CP-ER-EV-
EU-GL-GL-LE-MG-
NC-NT-PG-LA

FCA-CIÊNCIAS APLICADAS 100/107

AP IA- EDUCAÇÃO ARTÍSTICA0 25

AP IA-EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 25

AP-AU FEC-ARQUITETURA 48

BA-BB-BE-B... IB-BIOLOGIA 06-46

CE IE-ECONOMIA 17

CS IA-MIDIALOGIA 64

DB-DC-DP-D FOP-ODONTOLOGIA 14

EA-EE-ET-AL FEEC-ENGENHARIA ELÉTRICA E DE 
COMPUTAÇÃO

11-34-41

EC-CV FEC-FACULDADE DE ENGENHARIA 
CIVIL

12

EF-MH FEF-EDUCAÇÃO FÍSICA 27-45

EL FE LICENCIATURAS

EM FEM/MECÂNICA 10

EN FENF/FACULDADE DE ENFERMAGEM 21

EP-PE-FP FE-EDUCAÇÃO 20-38-65-66



EQ FEQ-ENGENHARIA QUÍMICA 09-39

ES FEM-ENG.CONTROLE E AUTOMAÇÃO 49

F-FM IFGW/FÍSICA 04-40

FA-FL FEAGRI-ENGENHARIA AGRÍCOLA FA-FL

FN FCM-FONOAUDIOLOGIA 58

FR FARMÁCIA 63

GE.GF.GN.GM-G IG -CIÊNCIAS DA 
TERRA/GEOLOGIA/GEOGRAFIA

52

HG IFCH FILOSOFIA 30

HH IFCH-HISTÓRIA 19

HL-TL IEL-LINGUÍSTICA 18

HL.LA-LG-TL IEL-LETRAS 07-57

HZ IFCH-CIÊNCIAS SOCIAIS 16-44

LA CEL-LÍNGUAS

MA IMECC-MATEMÁTICA 01-29

MC IC-COMPUTAÇÃO 42

MD FCM-MEDICINA 15

ME IMECC-ESTATÍSTICA 02

MS IMECC-MATEMÁTICA APLICADA 28

MU IA-MÚSICA 22

QA-QG-QI-QO-Q... IQ-QUÍMICA 05-50

SI- ST-TT-EB FT-TECNOLOGIA INFORMÁTICA 30-60-94

ST-TT FT – SANEAMENTO AMBIENTAL 62-73-87-89

ST-TT FT-TEC.CONST.CIVIL ST-TT

TA FEA -FACULDADE DE ENGENHARIA 
DE ALIMENTOS

13-43

TL IEL-ESTUDOS LITERÁRIOS 75

 

 De acordo com a relação de disciplinas citadas no exemplo, encaminharemos solicitações para as
seguintes unidades :

IB- Instituto de Biologia ( BA110, BB125, BB881, BF 082 e BG282)
IMECC – Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (  MA111)
CEL – Centro de Estudos de Línguas ( LA111)



IFGW – Instituto de Física  Gleb Wataghin  ( F 128)
IQ -      Instituto de Química  ( (QG 109)

Passando a limpo a solicitação de Aproveitamento de Estudos no Formulário :

RA:___________ Nome do  Aluno______________________________________________

Código do Curso _________Nome do Curso ________________________________________ 

Sigla da Unidade onde a disciplina é oferecida: _____________________________________ 

                                   
► Preencha corretamente os campos, preste bem atenção ao número do RA, ao código  e nome 
de seu curso. Por incrível que pareça, é bem elevado o número de solicitações que tem  atrasos no 
encaminhamento em virtude de  erros de preenchimento nesses campos.

► Sigla da Unidade  onde a disciplina Unicamp é oferecida_________________________________ - Essa 
informação é de extrema importância para que as solicitações sejam encaminhadas corretamente 
para a Unidade onde a disciplina é oferecida.De acordo co o exemplo que estamos utilizando, 
vamos iniciar preenchendo as solicitações que serão encaminhadas  ao Instituto de Biologia – IB.

Sigla da Unidade  onde a disciplina Unicamp é oferecida____ IB_____________________________

Próximo Passo : Preenchimento do Campo para a primeira solicitação de equivalência :

Equivalência_01___Código/Nome da Disciplina de
Origem

C.H
Disciplina
UNICAMP

C.H.

Anatomia    68 BA110 60

[   ] Aprovado     [   ] Não Aprovado     [   ] Exame de Avaliação     [   ] Ver Observação

Observe que utilizamos apenas a primeira linha do campo de solicitação, pois  em nosso exemplo,
estamos utilizando apenas  uma disciplina cursada na Universidade de origem para obtenção de
equivalência  com uma disciplina Unicamp.

Se houvesse necessidade da utilização de mais disciplinas cursadas na Universidade de Origem para
a Obtenção de Equivalência para uma ou mais Disciplinas, cujos conteúdos sejam correspondentes,
os demais campos poderiam ser utilizados. PRESTE BEM ATENÇÃO : O pedido de Equivalência
está sendo encaminhado para uma unidade específica, em nosso exemplo, ao Instituto de Biologia. 

Quando o conteúdo de uma, duas ou mais  disciplinas  cursadas corresponder ao conteúdo de duas
ou mais disciplinas da Unicamp, pode-se  utilizar os campos do mesmo pedido de equivalência, que
serão analisados pelo coordenador da mesma unidade. 



Ex.:  utilização  de  três  disciplinas  cursadas,  cuja  soma  de  carga  horária  seja  210  horas,  para
aproveitamento em quatro disciplinas da Unicamp cuja soma seja   240 horas.  Nesse exemplo,
preencheríamos  os campos da seguinte forma :

Equivalência_01___Código/Nome da Disciplina de
Origem

C.H
Disciplina
UNICAMP

C.H.

Disciplina Origem1        60 BAXXX  
180 

Disciplina Origem2       60
Disciplina Origem3      60

[   ] Aprovado     [   ] Não Aprovado     [   ] Exame de Avaliação     [   ] Ver Observação

Utilizamos esse  tipo de preenchimento quando o conteúdo das disciplinas cursadas se 
complementam e  correspondem ao conteúdo do conjunto das disciplinas para as quais  pede-se 
equivalência. 

Dando sequência  ao preenchimento citado em nosso exemplo, partiremos agora para a  
equivalência 02, que também será encaminhada ao  IB – Instituto de Biologia.

Equivalência02____Código/Nome da Disciplina de
Origem

C.H
Disciplina
UNICAMP

C.H.

Biologia Molecular        68 BB125 60

[   ] Aprovado     [   ] Não Aprovado     [   ] Exame de Avaliação     [   ] Ver Observação

Mais uma disciplina cujo conteúdo corresponde ao conteúdo de uma disciplina  Unicamp. Trata-se 
de uma solicitação de  01X 01. De acordo com nosso exemplo de solicitação mencionado na página 
05 e de acordo com os Institutos correspondentes conforme a Tabela na página 06, teremos.

06 Solicitações que Deverão ser encaminhadas ao IB
01 Solicitação   que Deverá ser  encaminhada ao IMECC/Matemática
01 Solicitação   que Deverá ser encaminhada ao CEL/Línguas
01 Solicitação   que Deverá ser Encaminhada ao IFGW/Física
01 Solicitação   que   Deverá ser Encaminhada ao IQ/Química





Ao terminar  de passar  a  limpo a Solicitação de Aproveitamento de Estudos,  tomando o
cuidado de  direcionar  aa solicitação ás Unidades que Oferecem as Disciplinas para a qual se deseja
Equivalência., siga para o preenchimento da Ficha de Controle de Solicitações.

 O preenchimento desse documento é de extrema importância para que, após analisadas,
suas  solicitações  sejam  reunidas  em  um  mesmo  processo.  Trata-se  do  controle  de  todas  as
solicitações que você direcionou à diversas unidades, que deverão , após ser analisadas, retornar a
um Processo que reunirá todas as solicitações de Aproveitamento de  Estudos no decorrer de sua
vida acadêmica na UNICAMP.



Trata-se  desse documento :

CONTROLE DE SOLICITAÇÕES
 

     APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

DADOS PESSOAIS
RA: Nome:

DADOS DO CURSO :
Código: Nome do Curso:

Controle de Solicitações :

Unidade Disciplinas Solicitadas  Total/Unidade Visto 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Aproveitamento de Estudos 2016 –

 Protocolo de Solicitação

Nome do aluno _____________________________________ R.A._________

Total de Unidades Solicitadas ____________Total de Solicitações__________

Data :________________ Carimbo e Rúbrica do Funcionário________________

Vamos preerncher o formulário,  com as informações de nosso exemplo :



CONTROLE DE SOLICITAÇÕES
 

     APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

DADOS PESSOAIS
RA: XXXXXX Nome:  XXXXXXXXXXX

DADOS DO CURSO :
Código: XXXX Nome do Curso:  XXXXXXX

Controle de Solicitações :

Unidade Disciplinas Solicitadas  Total/Unidade Visto 

IB BA110 BB125  BB 381 BE881  BF082 BG 282  06

IMECC/MAT MA11 01

CEL/LÍNGUAS LA111 01

IFGW F 128 01

IQ QG 109 01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Aproveitamento de Estudos 2016–

 Protocolo de Solicitação

Nome do aluno ___XXXXXXXXXXXXX________________ R.A._____XXXXXXX

Total de Unidades Solicitadas __05________Total de Solicitações___10______

Data :________________ Carimbo e Rúbrica do Funcionário________________



Observações Importantes :

 As disciplinas cursadas e que serão utilizadas para fins de Aproveitamento de Estudos deverão
constar com status de “ Aprovadas” no Histórico Escolar da Universidade de Origem;

Providencie os programas das disciplinas cursadas, organizando-as na sequência  que a solicitação
é mencionada no formulário.

Analise calmamente o conteúdo das disciplinas de seu currículo. Compare com as disciplinas que
você cursou na Universidade anterior, providencie o preenchimento  dos formulários  organizado
por unidade de oferecimento da disciplina;

No dia agendado para Solicitação de Aproveitamento de Estudos na DAC (Diretoria Acadêmica)
traga os formulários preenchidos.

Os colaboradores da Diretoria Acadêmica desejam  que seu ano Letivo seja repleto de êxitos.
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