
 

 

 

EDITAL Nº 06/ 2021/2 

 

APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS PARA O SEMESTRE DE 2021/2 

 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos, mantida pelo Instituto Tocantinense 

Presidente Antônio Carlos Porto S.A., nos termos do presente Edital e de acordo com o 

Regimento Interno desta IES, torna público o prazo para solicitações de Aproveitamento 

de Disciplinas para o semestre 2021/2 para acadêmicos regularmente matriculados em 

2021/2 nos cursos de AGRONOMIA, AGRONEGÓCIOS, ARQUITETURA E URBANISMO, 

ENFERMAGEM, ENGENHARIA CIVIL, MEDICINA E ODONTOLOGIA. 

 
1 NORMAS GERAIS E ESPECÍFICAS 
 
 
1.1. O aproveitamento destina-se à acadêmicos que cursaram com aprovação disciplinas 

afins, em outras Instituições de Ensino Superior – IES, reconhecidas/autorizadas pelo 
MEC. 

 
1.2. A solicitação será realizada pelo acadêmico regularmente matriculado no semestre 

2021/2, por meio do e-mail centraldoaluno@itpacporto.edu.br .  
 

1.3. Deverão ser encaminhados, via e-mail, todos os documentos exigidos no item 2 (dois) 
deste edital, devidamente digitalizados, em formato PDF, além do formulário do 
ANEXO I, devidamente preenchido, no período de 20/09/2021 a 24/09/2021. 

 
1.4. Todos os documentos exigidos neste Edital deverão ser entregues (a via 

original) nos dias 18/10/2021 a 20/10/2021 das 8h às 18h na central de 
atendimento, devidamente organizados em envelope lacrado. 

 
1.5. Não serão aceitas documentações incompletas, não originais, ilegíveis e/ou com 

rasuras. 
 

1.6. O acadêmico veterano pleiteante do aproveitamento de estudos, terá direito de 
requerer aproveitamento de até 2 (duas) disciplinas por semestre, cursadas em regime 
especial em outra IES, no total máximo de 4 disciplinas de sua Matriz Curricular, ao 
longo do curso, exceto curso de Medicina, conforme prevê os Arts. 102, 103 e 104 
do Regimento Interno. 

 
1.7. O acadêmico poderá solicitar o aproveitamento de disciplinas de semestres anteriores, 

desde que não haja aprovação.  
 
1.8. Não serão deferidos requerimentos de Aproveitamentos de Estudos de 

disciplinas cursadas em Instituições de Ensino Superior estrangeiras; 
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1.9. Para os acadêmicos dos Cursos Ex-Medicina aptos a colar grau no semestre vigente 
que estiverem devidamente matriculados, o aproveitamento poderá ser concedido ao 
fim do semestre letivo 2021/2, após a conclusão da disciplina e mediante entrega dos 
documentos finais de conclusão (Histórico Escolar e Plano de Ensino) até o dia 13 de 
dezembro de 2021. Porém, o acadêmico deverá formalizar a solicitação de 
aproveitamento e apresentar declaração que comprove a matrícula em outra 
Instituição na data estabelecida neste Edital. 

 

1.10. Para o aproveitamento de estudos, os documentos apresentados devem ser os da IES 
de onde a disciplina foi cursada em sua origem. Não será aceito documentação oriunda 
de aproveitamentos em outra IES. 

 
1.11. Poderão ser aproveitadas disciplinas cursadas em especialização, mestrado ou 

doutorado, desde que sejam compatíveis com os critérios de avaliação descritas no 
Regimento Interno desta IES. 

 
1.12. É de inteira responsabilidade do acadêmico, as solicitações de aproveitamentos de 

disciplinas, sendo assim, em hipótese alguma será realizada a devolução da taxa.  
 

1.13. Não serão deferidos requerimentos de Aproveitamentos de Estudos de disciplinas nas 
relativas ao Trabalho de Conclusão de Curso e estágios supervisionados. 
 

1.14. O valor da taxa a ser paga pelo acadêmico, por cada disciplina, é de R$ 80,00 (oitenta). 
O boleto terá vencimento em 48 horas. Será gerado pela equipe da central de 
atendimento e encaminhado ao acadêmico por e-mail.  

 
 
2 DA DOCUMENTAÇÃO 

 
 2.1. As solicitações serão aceitas mediante envio digital, em formato PDF, para o e-mail: 

centraldoaluno@itpacporto.edu.br .  
 

 2.1.1. O acadêmico deverá preencher Formulário do Anexo I, com nome da disciplina 
cursada na IES de origem, nome da disciplina para a qual vai aproveitar na Faculdade 
Presidente Antônio Carlos. 

 
 2.1.2. Encaminhar Histórico Escolar original, devidamente assinado e carimbado, com 

indicação de APROVAÇÃO e CARGA HORÁRIA da disciplina cursada;  
 

2.1.3. Encaminhar Plano de Ensino original da disciplina a ser aproveitada, contemplando 
os seguintes quesitos: 

 
a) Plano de Ensino devidamente carimbado e assinado – todas as páginas; 

b) Período letivo em que foi cursada a disciplina; 

c) Carga horária (que deverá ser igual a informada no histórico escolar da IES 

de origem); 

d) Nomenclatura da disciplina (que deverá ser igual a informada no histórico 

escolar da IES de origem); 

mailto:centraldoaluno@itpacporto.edu.br


 

 

e) Conteúdo programático; 

f) Documento que comprove o sistema de avaliação da Instituição de origem, 

contendo a tabela de conversão dos conceitos em notas, quando for o caso; 

g) Bibliografia utilizada.  

 
 
 
2.1.4 O aproveitamento deferido pela coordenação somente poderá ser registrado, mediante 

entrega dos documentos originais. 
 
 
3 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PARA OS CURSOS EX-MEDICINA 
 
3.1. A solicitação de aproveitamento de disciplinas para quaisquer cursos oferecidos pela 

Instituição será deferida se a disciplina cursada apresentar, pelo menos, 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária da disciplina da qual o aluno pleiteia dispensa; e se houver, 

pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) de equivalência entre os conteúdos ministrados 

entre as disciplinas, conforme preconizado no Art. 106 do Regimento Interno. 

3.2. Não será aceito, solicitações de disciplinas já utilizadas para aproveitamento de estudos, 
em semestres anteriores. 

 
 

 
4 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PARA O CURSO MEDICINA 
 

4.1 São consideradas equivalentes, para fins de aproveitamento de estudos, as 

disciplinas/componentes curriculares que: 

I – Apresentar o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de igualdade no conteúdo e 

contemplarem os tópicos considerados importantes para a conclusão do Curso e a carga 

horária igual ou maior, o que possibilitará o aproveitamento integral; 

II – Apresentar exatamente o mesmo conteúdo, bem como o cumprimento de, no mínimo, 

75% (setenta e cinco por cento) da carga horária, ressalvadas as particularidades de cada 

disciplina/unidade curricular, o que possibilitará o aproveitamento integral. 

4.2. As particularidades de cada disciplina/unidade curricular, levarão em conta ser ou não 

a disciplina/unidade curricular objeto do requerimento de aproveitamento de estudos 

integrante da estrutura fundamental do Curso ou integrante das disciplinas/unidades 

curriculares consideradas propedêuticas, e serão: 

4.3 Impeditivas do aproveitamento de estudos se a decisão for no sentido de que, mesmo 

tendo igual conteúdo, a carga horária utilizada para ministrar o conteúdo não é suficiente 

para o aprofundamento do tema com o conhecimento exigido para o Curso de Medicina da 

Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC; 



 

 

4.4 Autorizativas do aproveitamento de estudos se a decisão for no sentido de que, mesmo 

não atingindo a identidade exatamente de 100% (cem por cento) do conteúdo, o item que 

não foi estudado na Instituição de origem não impedirá o acompanhamento, com qualidade, 

do Curso de Medicina da Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC.  

4.5. Não será admitida a realização de atividades e/ou avaliações complementares para 

integralização de conteúdo e/ou carga horária para fins de aproveitamento de estudos. 

4.6. Será admitida a junção de componentes curriculares cursados com aprovação na 

Instituição de origem para fins de aproveitamento de estudos. 

4.7. Para os acadêmicos do Curso de Medicina, que pretendem aproveitar disciplinas 

específicas, além dos critérios mencionados (carga horária e conteúdo programático), 

também serão analisadas as habilidades e competências necessárias à formação 

profissional médica, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN’s. 

4.8. Não serão deferidos requerimentos de Aproveitamentos de Estudos de disciplinas 

cursadas em cursos distintos da Graduação em Medicina, salvo quando de parecer motivado 

da coordenação do curso e aprovação do Núcleo Docente Estruturante, e desde que não 

sejam referentes aos componentes relativos ao eixo de formação profissional; 

4.9. Não serão deferidos requerimentos de Aproveitamentos de Estudos de disciplinas 

cursadas por meio de meios distintos das metodologias ativas de ensino e aprendizagem, 

salvo quando de parecer motivado da coordenação do curso e aprovação do Núcleo Docente 

Estruturante; 

4.10 O prazo máximo que um componente curricular cursado pode ser analisado para 

aproveitamento, tanto na Instituição quanto fora dela, é de 6 (seis) anos, seja de conteúdos 

específicos, seja de conteúdos de conhecimento geral, contados da data de sua conclusão 

até a data do protocolo de solicitação de aproveitamento de estudos. 

4.11 O Aproveitamento de Estudos, requerido em caso de Acadêmico que venha transferido 

ou pretenda se transferir de outro Curso para o Curso de Medicina da Faculdade Presidente 

Antônio Carlos – FAPAC, será analisado e deferido conforme entendimento e critérios, 

quando não constantes deste Regulamento, exclusivos do Coordenador do Curso que 

poderá reunir o Colegiado do Curso para deliberação conjunta. 

4.12. Será permitido o aproveitamento de estudos para o semestre letivo de ingresso do 

aluno, considerando a estrutura curricular equivalente e observando as demais regras 

previstas neste regulamento. 

 
5 DOS PRAZOS PARA SOLICITAÇÃO 
 

5.1. Período de solicitação: 

De 20 de setembro de 2021 a 24 de setembro de 2021, através do e-mail    

centraldoaluno@itpacporto.edu.br . 
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6 DO RESULTADO 
 

6.1. O resultado será disponibilizado após o dia 29 de outubro de 2021. 

 

7 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

7.1 Em nenhuma hipótese serão aceitas solicitações sem a apresentação dos documentos 
exigidos; 
 

7.2 Não serão devolvidos documentos originais em caso e aproveitamento de estudos; 
 
7.3 Não serão aceitas solicitações após o encerramento do prazo estipulado; 
 
7.4 Este edital, será publicado pela última vez em períodos de meio de semestre. 

Caberá o aluno matriculado, realizar todas as suas solicitações de aproveitamento 
neste semestre pois, novos editais serão tratados no ingresso do aluno na 
Instituição. 

 
7.5 O Acadêmico poderá recorrer, contra o indeferimento do requerimento por parte do 

Coordenador do Curso. 
 
7.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Acadêmica, com base no Regimento 

Interno, Resolução Conselho Superior/ Nº 10/2021, de 30 de junho de 2021 e demais 
legislações cabíveis. 

 
    

 
Porto Nacional, 10 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

MARIA DILCE WÂNIA RODRIGUES DE ALMEIDA DO NASCIMENTO 
 

Coordenadora Acadêmica 
FAPAC/ ITPAC PORTO 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

FORMULÁRIO PARA APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Nome do aluno:  

E-mail:  

RA (número matricula): 

Telefone:    

e-mail:  

Período da 
disciplina 

Nome da disciplina na matriz curricular 
ITPAC 

Nome da disciplina que deseja aproveitar 
e nome da IES de Origem 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
   

Atenção: preencher todos os dados corretamente. Sob pena de indeferimento, informações que não estejam 
claras e corretas. 

Data____/_____/_____ 

 
Assinatura: ____________________________________________________________________ 



 

 

 


