
EXEMPLO: Um discente de um currículo mais antigo necessita

cursar uma disciplina específica (obrigatória ou eletiva) a fim

de ele poder colar grau, mas ela não é mais oferecida por sua

faculdade. Para resolver esse problema ele cursa uma

disciplina pertencente ao currículo mais novo de seu curso ou

então cursa uma disciplina equivalente em outro curso dentro

da UFJF. Para registrar a integralização, esse discente precisa

solicitar a equivalência da disciplina na Secretaria do Curso em

GV.

A equivalência de disciplinas é o processo em que a

coordenação do curso, mediante verificação de

compatibilidade de conteúdo e carga horária, defere a

equivalência entre disciplina obrigatória ou eletiva da grade

curricular do discente e outra disciplina da UFJF, que não faz

parte da grade curricular do discente, e cuja equivalência já

não esteja prevista nesta grade curricular. Neste caso, o

discente poderá deixar de cursar a respectiva disciplina da sua

grade curricular se for aprovado na disciplina equivalente.

A disciplina cursada deve estar no histórico atual do discente.

O que é a Equivalência de Disciplinas?

Documentos necessários:

Histórico escolar atual do discente da UFJF.

A solicitação de Dispensa de Disciplinas deve ser protocolada

nas Secretarias de Cursos do Campus GV, no período previsto

pelo Calendário Acadêmico, através do email

secretaria.sociais.ufjf.gv@gmail.com, quando deve ser

enviado este Formulário devidamente preenchido junto aos

seguintes documentos:

Como realizar o pedido de Inclusão de
Disciplinas?

Equivalência de Disciplinas

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

A coordenação do curso já pode ter concedido a

equivalência de forma automática. Basta verificar no

histórico escolar se há referência no rodapé;

O discente deve se atentar a qual currículo de curso ele

pertence. Em regra, o discente se vincula de forma

permanente ao currículo que ingressou, mas há a

possibilidade migração para um currículo mais novo caso

tenha requerido junto à Coordenação do Curso.

No entanto, há de se ressaltar dois pontos:

https://www2.ufjf.br/prograd/institucional/calendarios-academicos/
https://www2.ufjf.br/cdara/wp-content/uploads/sites/82/2012/11/Formulario-de-Dispensa-1.pdf


EXEMPLO: Abraham Maslow possui um vínculo anterior com a UFJF, quando era discente de Administração em um período em que

o currículo ativo era diferente do atual. Maslow cursou as disciplinas Psicologia Aplicada à Administração (PSI004GV) e

Administração de Recursos Humanos I (CAD021GV). Ao ingressar novamente no curso de Administração, desta vez com uma nova

matrícula, Maslow verifica no PPC do curso que ambas disciplinas cursadas anteriormente não constam mais no currículo atual do

curso, porém equivalem a duas disciplinas do novo currículo, Gestão de Pessoas I (ADM023GV) e Gestão de Pessoas II (ADM028GV).

A relação de equivalência das disciplinas cursadas por Maslow pode ser vista a seguir:

O Formulário deve ser preenchido seguindo o modelo abaixo, onde as marcações em vermelho devem ser preenchidas conforme

as informações do discente solicitante.

Como preencher o formulário de Equivalência de Disciplinas?

Equivalência de Disciplinas

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

https://www2.ufjf.br/administracaogv/curso/ppc-do-curso/
https://www2.ufjf.br/cdara/wp-content/uploads/sites/82/2012/11/Formulario-de-Dispensa-1.pdf


Sendo assim, Maslow preencheu o Formulário de solicitação de equivalência de ambas as disciplinas no seu histórico atual da

seguinte forma:

Equivalência de Disciplinas

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

ATENÇÃO: As demais áreas do formulário são de uso exclusivo da Coordenação de Curso e/ou CDARA, não necessitando que o

discente realize o preenchimento.

https://www2.ufjf.br/cdara/wp-content/uploads/sites/82/2012/11/Formulario-de-Dispensa-1.pdf

