
APROVEITAMENTO 

DE DISCIPLINA 

Como fazer  

por equivalência e como livres 



É o aproveitamento de disciplinas 

feitas em outras Instituições de Ensino 

como disciplinas dos cursos de 

Graduação da UFABC. 

O que é aproveitamento de disciplina? 

Resolução nº 23/2019 

 
Estabelece as normas de aproveitamento 



Equivale as disciplinas externas com as obrigatórias e as 
limitadas da UFABC. 

Há dois tipos de aproveitamento 

01 Aproveitamento de disciplina por equivalência 

02 Aproveitamento de disciplina como livres 

É a utilização dos créditos das disciplinas externas que não 
são possíveis de equivaler com nenhuma outra da UFABC.  



O que é preciso para fazer sua solicitação? 

Histórico Escolar 

Histórico Escolar da 
Instituição de origem 

com assinatura ou 
certificação digital. 

Ementa da 

Disciplina 

Disciplina dentro 

da validade 

Disciplina aprovada 

no histórico 

  
Programa da 

disciplina externa 
com  assinatura ou 
certificação digital. 

As disciplinas devem 
ter sido cursadas e 

concluídas nos 
últimos 10 (dez) anos. 

As disciplinas 
precisam estar 

obrigatoriamente 
como APROVADAS. 

70% 30% 

O aluno deverá cursar pelo menos 70% do total de créditos necessários à 
integralização do curso pretendido na UFABC. 

Aproveitamento de 
disciplina por equivalência 

ou livres 



• Nos casos de aproveitamento de disciplina por 

equivalência, a disciplina externa deve ter carga 

horária maior ou igual que a carga horária da 

disciplina da UFABC.  

• Se for oferecer mais que uma disciplina, então a 

soma da carga horária das disciplinas externas 

deve ser maior ou igual a soma das cargas horárias 

das disciplinas da UFABC. 
 

Importante! 

Veja os exemplos a seguir 



BCN0402-15 Funções de Uma Variável 

48horas 

 

Exemplo I 

BIS0003-15 Bases Matemática 

48horas 

 

BCN0407-15 Funções de Várias Variáveis 

48horas 

 x 

Álgebra Linear 

120h 

Ultrapassou a carga horária 

+ 

+ 



BCN0402-15 Funções de Uma Variável 

48horas 

 

Exemplo II 

BIS0003-15 Bases Matemática 

48horas 

 

BCN0407-15 Funções de Várias Variáveis 

48horas 

 OK! 

+ 

+ 

Álgebra Linear 

120h 

Cálculo Numérico 

60h 

+ 



+ 

MCTB001-17 Álgebra Linear  

72horas 

 

Álgebra Linear 

120h 

MCTB001-17 Álgebra Linear  

72horas 

 

Álgebra Linear I 

60h 

Álgebra Linear II 

60h 

MCTB001-17 Álgebra Linear  

72horas 

 

Cálculo Vetorial 

24h 

Geometria Analítica 

36h 

Álgebra Linear 

48h 

+ 

+ 

Exemplo III 

Exemplo IV 

Exemplo V 



Onde solicitar? 

01 

02 

Aproveitamento de 

disciplina como livres 

Central de Serviços 

https://central.ufabc.edu.br/ 

Quando solicitar? 

Veja as datas no calendário 

de procedimentos 

administrativo-acadêmicos 

no site da PROGRAD! 

https://prograd.ufabc.edu.br/calendarios 

Não serão aceitas 

solicitações fora do 

período do 

calendário. 

SIGAA 
https://sig.ufabc.edu.br/ 

Aproveitamento de 

disciplina por equivalência 

https://central.ufabc.edu.br/
https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do
https://prograd.ufabc.edu.br/calendarios
https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do
https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do


01 Aproveitamento de disciplina como livres 
Central de Serviços 

https://central.ufabc.edu.br/ 

Para fazer a solicitação é preciso preencher primeiro o  formulário  que está na 
página do Aluno no site da PROGRAD, em Equivalência. 
https://prograd.ufabc.edu.br/equivalencias 
 
Preencher 
• Nome completo 
• Número do RA 
• Curso 
• Código da disciplina cursada na outra instituição 
• Nome da disciplina cursada em outra instituição 
• Carga horária da disciplina cursada em outra instituição 

 
Anexar obrigatoriamente o Formulário,  Histórico Escolar e as Ementas com 
assinatura ou certificação digital da Instituição de Ensino. 
 
Após preenchimento, encaminhe o documento pela Central de Serviços. 

https://central.ufabc.edu.br/
https://prograd.ufabc.edu.br/equivalencias
https://prograd.ufabc.edu.br/equivalencias
https://prograd.ufabc.edu.br/equivalencias


02 

SIGAA  https://sig.ufabc.edu.br/ 

Aproveitamento de disciplina por equivalência 

Entrar com  

usuário e senha 

Já tenha em 

mãos todos os 

seus documentos 

e a lista de 

disciplina ao 

qual irá solicitar 

equivalência! 

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do
https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do


Portal Discente > Aba ‘Ensino’ > 

> Solicitar Aproveitamento/Incorporação de Estudos Click Aqui 

Acesse 



Aqui você irá 

escolher todas as 

disciplinas da UFABC 

para equivalência 
Seu Histórico 

Escolar é 

considerado 

documento 

sigiloso pela  

Lei 12.527/2011 

por conter 

informações 

pessoais. 

Escolha suas 

disciplinas 

Anexe seu histórico 



Caso tenha dois ou 

mais Históricos 

Escolar de 

Instituições de 

Ensino anteriores,  

poderá adicioná-los 

aqui. 

Não precisa 

preencher  

x 

Observações 



Atenção! 

Só estará 

disponível as 

disciplinas do 

curso ao qual 

você está 

efetivamente 

matriculado. 

Anexado o 

Histórico Escolar e 

escolhido suas 

disciplinas, clique 

em AVANÇAR. 



Aqui estará todas as disciplinas 

que você escolheu na tela anterior 

Escolha uma das disciplinas e 

clique em  

ADICIONAR COMPONENTE 
Componente = disciplina que você cursou 
na IES anterior.  

4147 / FÍSICA GERAL / 60H  / 2018.1 / UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

O preenchimento desse campo precisa ser obrigatoriamente desta maneira. 

 

Código (quando não houver – XXXX) / Nome da disciplina / Carga Horária / Ano que cursou a disciplina / Nome da 

IES por extenso 

SEMPRE SEPARADO POR BARRA / 

Próxima Tela 



Não coloque sigilo na Ementa 
porque nesse caso os Docentes 
precisam ter acesso para análise! 

Anexe a(s) ementa(s) da 

Instituição anterior. 

4147 / FÍSICA GERAL / 60H  / 2018.1 / UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Anexe somente a ementa que irá 

oferecer para cada disciplina.  

 

NUNCA ANEXE O PROGRAMA COMPLETO.  

x 
Não precisa 

preencher  

Escolhidas as disciplinas a 

serem associadas, clique 

em adicionar e repita o 

processo para as outras 

disciplinas escolhidas 

Ainda na mesma tela! 



Todas suas solicitações 

criadas estarão aqui.  

 

Estando tudo certo, clique em 

AVANÇAR para concluir. 

Ainda na mesma tela! 



Status da Solicitação 

Pendente 

de 

Validação 

Retorno 

para 

ajuste 

Pendente 

de 

Autuação 

Processo 

Autuado 
Negada 

1 2 3 4 5 x 

Fase de  
pré-analise 
documental 

Para correções 
necessárias de 
documentos. 

Documentação 
aceita para 
envio aos Prof. 

Arquivada 

Fase de análise 
das Ementas - 
Professores 

Todos as 
solicitações 
respondidas 

Solicitação 
irregular 
 

. . . . . . 



Como acessar suas informações 

Portal Discente > Aba ‘Ensino’ >  

> Minhas Solicitações de Aproveitamento 

Aqui você poderá acessar 

novamente sua solicitação para 

fazer qualquer alteração que for 

necessária, desde que seja 

durante o período pré-

estabelecido pela PROGRAD. 



• Os aproveitamentos por disciplina não contam no 

Coeficiente de Rendimento e Aproveitamento (CR e 

CA)  por não ser um conceito. O indicador E entra 

somente na contagem do Coeficiente de 

Progressão – CP. 

• Você pode solicitar todos os aproveitamentos por 

equivalências do curso que você está matriculado 

de uma só vez. 

Importante! 



• O acompanhamento das solicitações após status de 

PROCESSO ATUADO passa a ser no site da PROGRAD 

através das publicações. 

Importante! 



Disciplinas deferidas terão o 

indicador E no histórico escolar 

• Caso você escolha cursar a disciplina, então não poderá 
solicitar equivalência.  

• Se solicitar equivalência e fizer matrícula na disciplina, 
então perderá o a equivalência, pois o indicador E será 
substituído por qualquer conceito que tiver na disciplina 
cursada. 

E 
indicador 

O indicador E será substituído por 
qualquer conceito obtido pelo discente 
caso este opte por cursar a disciplina 
equivalente na UFABC 
 



Central de Serviços 

http://central.ufabc.edu.br/ 

 

 

Equivalências 

http://prograd.ufabc.edu.br/equivalencias 

 

 

Calendários Acadêmicos 

http://prograd.ufabc.edu.br/calendarios 

 

 

E-mail 

equivalencia@ufabc.edu.br 

Estamos à 

Disposição! 

http://central.ufabc.edu.br/
http://central.ufabc.edu.br/
http://central.ufabc.edu.br/
http://prograd.ufabc.edu.br/equivalencias
http://prograd.ufabc.edu.br/equivalencias
http://prograd.ufabc.edu.br/calendarios
http://prograd.ufabc.edu.br/calendarios

