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SOCIEDADE EDUCACIONAL FORTALEZA LTDA. 

FACULDADE EDUFOR 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 12, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

 
Regulamenta o aproveitamento de estudos no âmbito 

da Faculdade EDUFOR. 

 
 

O Diretor Executivo da EDUFOR, no uso de suas atribuições, de acordo com o 

Regimento Interno da Faculdade Edufor, publicado em 12 de janeiro de 2020, capítulo 

V, Artº 19. 

 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Instituir as normas em anexo a esta resolução, para os processos de 

aproveitamento de estudos no âmbito da Faculdade EDUFOR.   

 

Art. 2º. Revoga-se a Resolução da Diretoria Executiva nº 02, de 10 de Janeiro de 2022.  

Art. 3º. A presente Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 
MALVERIQUE NECKEL 

DIRETOR GERAL EDUFOR 
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NORMAS PARA OS PROCESSOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS NO 
ÂMBITO DA FACULDADE EDUFOR 

  
(ANEXO À RESOLUÇÃO - DG Nº 12, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022) 

 
 

Art. 1º.  Compreende-se como aproveitamento de estudos neste regulamento, o 

resultado do reconhecimento da equivalência dos conteúdos e da carga horária de 

disciplina, de cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e técnico de nível médio,  

legalmente reconhecidos pelos órgãos públicos, em cursos  de mesmo nível da 

EDUFOR  

 

Art. 2º. O aluno da EDUFOR poderá requerer aproveitamento de estudos realizados, 

definidos pelo inciso II do Art. 44 da Lei 9.394/96 (LDB). 

§ 1. Somente alunos devidamente matriculados na EDUFOR poderão solicitar 

aproveitamento de estudos.  

§ 2.  Poderão ser aproveitados estudos realizados em quaisquer disciplinas cursadas 

em  Cursos de Graduação, Pós-Graduação Lato Sensu ou Técnico de nível médio, em 

instituições diversas, desde que devidamente autorizadas pelos órgãos públicos.  

 

Art. 3º. Compete à Coordenação de Curso decidir sobre o aproveitamento de estudos. 

 

Art. 4º. Poderão ser aproveitados componentes curriculares cursados em cursos da 

EDUFOR ou em outras IES, sendo determinantemente proibido o aproveitamento 

entre níveis ou graus distintos (Técnico de Nível Médio, Graduação e Pós-

Graduação Lato Sensu), salvo em casos determinados pela legislação vigente 

emanada pelo Ministério da Educação Brasileira – MEC, ou seja, conteúdos em nível 

de graduação só poderão ser aproveitados em outras graduações; pós-graduações 

lato sensu em cursos de pós-graduação lato sensu e; técnico de nível médio em 

cursos técnicos de nível médio.  

 

Art. 5º. O aluno deverá solicitar o aproveitamento de estudos na Central de 

Atendimento ao Estudante,  que encaminhará à Coordenação de Curso 

requerimento de aproveitamento de estudos em formulário específico 

(apêndice), acompanhado dos planos de ensino e histórico acadêmico originais 

(assinados e carimbados pela IES de origem). Serão imediatamente indeferidos 

os requerimentos que apresentarem  histórico ou planos de ensino não 

chancelados e assinados pela IES de origem. 
 

§ 1. Em caso de mudança na gestão de curso, o aluno não poderá solicitar reanálise, salvo  

mediante pagamento de nova  taxa e o preenchimento os requisitos citados no caput. 
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§ 2. Em caso de diferenças nos programas/ementas ou na carga horária, a coordenação 

de curso decidirá avaliando os possíveis prejuízos para a formação do estudante e 

ponderando também o custo de repetições desnecessárias. 

 

§ 3. O deferimento de aproveitamento de estudos poderá ser Total ou Parcial. 

 

§ 4. No caso de deferimento total, o coordenador do curso enviará à Secretaria 

Acadêmica, as ementas  e o histórico da da IES de origem, juntamente com o formulário 

com o parecer de aproveitamento total.  

 

§ 5.  A Secretaria Acadêmica, de posse dos documentos, digitaliza-os e insere-os na 

pasta do aluno, bem como altera o status da disciplina no histórico do aluno com a sigla 

AE na lista de disciplinas cursadas e o detalhamento (Disciplina (as) utilizada (s) para o 

aproveitamento, período que cursou a disciplina a IES de origem e a nota do aluno, o 

professor e sua titulação.  

 

§ 6. No caso de deferimento parcial, cabe ao coordenador de curso indicar a carga 

horária e conteúdos que faltam para a completude de aproveitamento da 

disciplina a ser convalidada, os quais deverão ser estudados pelo aluno e, a 

posteriori, devidamente avaliados em termos de aquisição de competências e 

habilidade ensejadas pela disciplina,  por um docente da IES. 

 

§ 7. O coordenador de curso deverá ainda, comunicar e indicar, no caso de 

Aproveitamento de Estudos Parcial, o professor, que sob a carga horária docente 

estabelecida na Resolução da Modalidade Estudo Dirigido, deverá fazer o roteiro 

de estudos dos conteúdos  a ser convalidados e a respectiva avaliação da 

aprendizagem, sob a forma de trabalho Estudo Dirigido ou avaliação formal 

(prova).  

 

§ 8. O professor orientador do Estudo Dirigido para a completude do 

aproveitamento de Estudos Parcial, deverá apresentar ao final do 

aproveitamento, relatório sintético que descreva os horários e dias de orientação 

do aluno, os conteúdos trabalhados, bibliografias indicadas, as observações 

pedagógicas sobre os estudos programados, a nota do aluno no que concerne à 

disciplina da instituição de origem e a nota obtida na avaliação da aprendizagem 

dos conteúdos parciais validados na EDUFOR, bem como a média final do aluno 

constituída pela disciplina de origem e a avaliação obtida nos conteúdos parciais.  

 

§ 9. No caso dos conteúdos convalidados advirem de mais de uma disciplina, a 

média final da disciplina convalidada deverá ser a média entre as disciplinas da 

IES de origem e a avaliação dos conteúdos parciais estudados na EDUFOR.  
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§ 10. Após a avaliação da aprendizagem, o professor responsável pelo Estudo 

Dirigido deverá entregar à coordenação de curso, o relatório sintético e a 

avaliação feita pelo aluno.  

 

§ 11. O coordenador enviará à Secretaria Acadêmica, no formato digital,  o 

relatório sintético e a avaliação do aluno. A Secretaria Acadêmica, por sua vez, 

deverá arquivar digitalmente esses documentos na pasta do aluno e inserir no 

histórico do aluno: a sinalização AE na lista de disciplinas cursadas e nas 

observações do histórico a (s) disciplina (s) da IES de origem que convalidou ou 

convalidaram a disciplina da EDUFOR.   

 

§ 12. Os valores da semestralidade referentes à disciplina a ser convalidada 

parcialmente, deverão ser calculados de acordo com a carga horária a ser estudada 

pelo aluno e avaliada no processo, considerando  o valor cobrado por cada disciplina 

extra. ( valor bruto de uma mensalidade). 

 

§ 13.. Os trabalhos de conclusão de curso não são passíveis de aproveitamento de 

estudos parcial.  

 

Art. 6º. O período de solicitação de aproveitamento de estudos deverá constar no 

calendário acadêmico da EDUFOR e não deverão ser aceitos pedidos fora deste prazo. 

 

Parágrafo único: no caso de aproveitamento total de disciplina, ou seja, sem a 

necessidade de estudos adicionais e aplicação complementar de conteúdos, não haverá 

cobrança de valores,  desde que seja a primeira solicitação e a mesma seja feita no 

primeiro período de  ingresso do aluno na EDUFOR, considerando como data limite o 

encerramento do semestre letivo.  
 

Art. 7º. O prazo para despacho final da coordenação de curso é de 10 (dez) dias úteis 

após o protocolo no atendimento EDUFOR. 

 

Art. 8º. O despacho do aproveitamento de estudos efetivado pela coordenação de 

curso, deverá ser enviado à Secretaria Acadêmica que informará o departamento 

financeiro e ajustará a matrícula do aluno no que diz respeito ao aproveitamento de 

estudos, quando for o caso. O prazo total para regularização do aproveitamento não 

poderá ser superior a 20 (vinte) dias úteis. 

 

Art. 9º. O  formulário de aproveitamento de estudos devidamente preenchido pelo 

coordenador de curso, bem como todos os outros documentos que constituem os processos 

de aproveitamento parcial ou total de cada disciplina, deverão ser digitalizados e guardados no 

ensinc. 
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Art. 10º . O aluno que não obter a média mínima para aprovação na disciplina, no que 

tange aos conteúdos ensejados do aproveitamento parcial, não terá direito à segunda 

chamada, recuperação ou exames, sendo obrigatório refazer novamente o processo 

de aproveitamento de estudos do componente curricular. 

 

Art. 11. Não poderão ser aproveitados os estudos das seguintes disciplinas: 

 

a) Atividades Complementares ou Atividades de Complementação Profissional; 

b) Práticas de Extensão; 

c) Práticas Interdisciplinares ou Projetos Integradores; 

d) Estágio; 

e) Trabalho de Conclusão de Curso. 

 
MALVERIQUE NECKEL 

DIRETOR GERAL EDUFOR 
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