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“Dispõe sobre regulamentação do Aproveitamento de 
Disciplinas”.  

 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA - UERR, 
no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Complementar n° 091, de 10 de novembro de 2005, 
o art. 11 da Lei n° 581 de 16 de janeiro de 2007, de acordo com o Estatuto da UERR, em cumprimento 
à decisão do Egrégio Conselho Universitário, em sessão ordinária realizada em 19 de dezembro de 
2007, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o aproveitamento de disciplinas cursadas na UERR 
ou em outras instituições de ensino superior; 
 
CONSIDERANDO, o disposto no Art. 47 do Estatuto da Universidade Estadual de Roraima, 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1° Regulamentar o Processo de Aproveitamento de Disciplinas na Universidade Estadual 
de Roraima. 

Parágrafo Único: Aproveitamento de disciplina é o processo de aceitação, de estudos 
realizados na própria UERR ou em outras instituições de ensino superior, autorizadas ou reconhecidas 
por órgão competente. 

Art. 2º É facultada a solicitação de aproveitamento de disciplinas aos alunos que estejam 
regularmente matriculados nos cursos de graduação da UERR.  

Art. 3º O requerimento de aproveitamento de disciplinas deverá ser protocolado no 
Departamento de Registro Acadêmico, que após abertura de processo encaminhará para a 
Coordenação de Área a que estiver vinculado o curso, acompanhado da seguinte documentação: 

I - fotocópia autenticada do Histórico Escolar em que conste a (s) disciplina (s) objeto da 
análise; 

II - documento que comprove o sistema de avaliação da instituição de origem, contendo a 
tabela de conversão de conceitos em notas, quando for o caso; 

III - cópia do programa ou do plano de ensino da disciplina (s) cursada (s), autenticada (s) 
pela instituição de origem; 

IV - cópia da publicação em Diário Oficial do ato de autorização de funcionamento ou 
reconhecimento do curso e da instituição de ensino de origem; 

§ 1º Os incisos III e IV serão dispensados no caso de disciplina cursada na UERR; 
§ 2º Quando se tratar de disciplina cursada no exterior, o inciso III será substituído por 

documentação consular que ateste os estudos realizados em instituição reconhecida de ensino 
superior no país de origem.  

Parágrafo Único. Será indeferido liminarmente o pedido de aproveitamento de disciplinas 
quando a documentação apresentada for ilegível e /ou incompleta ou quando a documentação 
apresentada contiver rasuras. 
 Art. 4º Será concedido o Aproveitamento entre a disciplina de origem e a de destino, se houver 
correspondência nos seguintes critérios: 

I - identificação de carga horária, em no mínimo setenta e cinco por cento; 
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II - identificação do conteúdo programático em no mínimo setenta e cinco por cento; 
III - identificação dos objetivos da disciplina de origem com aqueles da disciplina de destino. 
Parágrafo Único – Em todos os outros casos será negado o Aproveitamento de Disciplinas. 
Art. 5º Compete ao Departamento de Registro Acadêmico: 
I - verificar se toda a documentação anexada ao requerimento do interessado, indeferindo, 

automaticamente, o processo que esteja incompleto; 
II - encaminhar o processo a Coordenação de Área; 
III - realizar, posteriormente à análise, os registros pertinentes. 
Art. 6º Compete a Coordenação de Área encaminhar o processo a Coordenação de Curso 

correspondente. 
Art. 7º Compete a Coordenação de Curso, designar, em até setenta e duas horas, professor da 

disciplina, indicada como equivalente, para emitir parecer em tempo igual.  
Art. 8º Compete ao Professor, verificar detalhadamente os programas das disciplinas cursadas, 

comparando-os com os do respectivo curso, apontando as possibilidades efetivas de aproveitamento; 
emitir parecer em documento específico (Anexo I), no prazo de até setenta e duas horas. 

Art. 9º Concluídas as etapas previstas nos artigos 5º, 6º, 7º e 8º, o Coordenador de Área 
devolverá o processo ao Departamento de Registro Acadêmico, com o resultado final, para os devidos 
registros no prazo de quarenta e oito horas. 

Art. 10 Para efeito de Registro Acadêmico, constará no Histórico Escolar do aluno o 
aproveitamento obtido na disciplina cursada na instituição de origem e aproveitada na UERR. 

§ 1º No quadro das observações do Histórico Escolar deve estar identificada a instituição de 
origem. 

§ 2º Quando os conteúdos de até duas disciplinas cursadas permitam à dispensa de uma única 
disciplina em curso da UERR a nota final, para fins de registro, será a média aritmética.  

§ 3º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, registrar-se-á o ano da disciplina cursada mais 
recentemente. 

Art. 11 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Boa Vista, 19 de dezembro de 2007. 
 
 

Prof. Raimundo Nonato da Costa Sabóia Vilarins 
Presidente do Conselho Universitário - CONUNI 

Reitor Pro Tempore da UERR 
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ANEXO I 
APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA 

PARECER Nº. ___________________ PROCESSO Nº. _________________ 
 

Aluno (a): ________________________________________________________________ 
 

CURSO :   ____________________________ NÚCLEO: __________________________ 

 
Disciplina a ser aproveitada: 
Disciplina(s) equivalente(s): 
 

 

 

 Instituição de Origem: 

 Carga Horária:                                                  Ano cursada:                                 Média Final:                

PARECER 

O aluno solicitou dispensa da disciplina acima. O processo foi apreciado e mereceu 
 

(    ) DEFERIMENTO 

Tendo em vista a identificação de carga horária da disciplina de origem com a da UERR; em  
correspondência de no mínimo setenta e cinco por cento; identificação do conteúdo programático da 
disciplina de origem com o da UERR em correspondência de no mínimo setenta e cinco por cento;  
identificação dos objetivos da disciplina de origem com aqueles da disciplina de destino. 

 

(     ) INDEFERIMENTO 
Pelo (s) motivo(s) abaixo: 
(    ) identificação de carga horária da disciplina de origem com a da UERR; em correspondência de no 
mínimo setenta e cinco por cento  

(  ) identificação do conteúdo programático da disciplina de origem com o da UERR em 
correspondência de no mínimo setenta e cinco por cento 
(    ) identificação dos objetivos da disciplina de origem com aqueles da disciplina de destino. 
(    ) o programa apresentado é do ano de _______ mas o Histórico Escolar 
       indica o aluno ter cursado a disciplina em ______ 
(    ) outros:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
 
 
 
Boa Vista, ______ de ___________________de  2007 
 
 
 

     

______________________________________  ________________________________________ 

Professor (a) Analista  Coordenador(a) do Curso 
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