
 

 

 

 

RESOLUÇÃO 019/19 – CAS 

 

APROVA NORMAS PARA INGRESSO E 
MATRÍCULAS NOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO PRESENCIAIS DA 
FACULDADE DE PATO BRANCO – FADEP 

 
Considerando os encaminhamentos feitos pela 

Direção Geral, Direção Acadêmica e Secretaria Geral; 
 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERIOR APROVOU E EU DIRETORA GERAL, NO USO DE MINHAS 
ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 
Art. 1º Fica aprovada as Normas para Ingresso 

e Matrículas nos Cursos de Graduação da Faculdade de Pato Branco 
– FADEP, nos moldes do anexo I desta Resolução. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir 
desta data, revogando a Resolução 014/02 - CAS e demais disposições em 
contrário. 

 
Dê-se Ciência. 

Cumpra-se. 

 
Pato Branco, 21 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 
 
 

Kelen Beatris Lessa Mânica 
Diretora Geral 



 

 

NORMAS PARA INGRESSO E MATRÍCULAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS 

DA FACULDADE DE PATO BRANCO - FADEP 

 
CAPÍTULO I – DO INGRESSO 

SEÇÃO I - Das Formas de Ingresso 

 
Art. 1º. A forma de ingresso de alunos nas vagas autorizadas e remanescentes dos 

cursos de graduação da FADEP far-se-á mediante processo de seleção, admissão e editais 

específicos publicados nos termos da legislação vigente. 

 
Art. 2º. As vagas nos cursos podem ser preenchidas por candidatos legalmente 

habilitados, nas seguintes modalidades: 

a) Vestibular; 

b) Processo Seletivo Classificatório utilizando-se do resultado do Exame Nacional do Ensino 

Médio - ENEM; 

c) PROUNI – Programa Universidade para Todos; 

d) FIES – Fundo do Financiamento Estudantil; 

e) Transferência de instituições de ensino superior brasileira, reconhecida e/ou com 

autorização vigente do Poder Público, para o mesmo curso ou para a mesma área do 

conhecimento, mediante parecer emitido pela coordenação do curso, após análise de 

aproveitamento de disciplinas e considerada a regularidade da documentação 

acadêmica apresentada. Esta modalidade não se aplica ao curso de Medicina; 

f) Reingresso de aluno da FADEP, com status de desistente, por abandono de curso, desde 

que requerida no prazo institucional e a existência de vaga no curso. Esta modalidade 

não se aplica ao curso de Medicina; 

g) Aproveitamento de curso superior brasileiro, reconhecido pelo Poder  Público, Portador 

de Diploma devidamente registrado pelo órgão competente ou egresso da FADEP 

portador de Certificado de Conclusão de Curso. Esta modalidade não se aplica ao curso 

de Medicina; 

h) Transferência Interna de curso de aluno da FADEP, desde que respeitada a afinidade de 

áreas, ou para áreas não afins, desde que não tenha extrapolado 25% do período letivo 

previsto no calendário acadêmico. Esta modalidade não se aplica ao curso de Medicina. 

 
Art. 3º. É de responsabilidade do coordenador de curso a análise dos processos para 

as modalidades conforme determina o art. 2º alíneas e, f, g e h. 

 
Parágrafo Único: O coordenador de curso pode solicitar a colaboração dos 

professores do curso para análise dos processos protocolados. 

 
Art. 4º. Por ocasião do ingresso em qualquer uma das modalidades previstas no art. 

2º a matrícula do aluno será vinculada na matriz curricular vigente, aprovada pelo Conselho de 

Administração Superior – CAS. 



 

Art. 5º Havendo demanda superior ao número de vagas remanescentes, deverá ser 

observada a seguinte ordem de prioridade: transferência interna, reingresso, transferência 

externa, portador de diploma. 

 
Art. 6º As formas de ingresso nas vagas autorizadas e remanescente do Curso de 

Medicina serão estabelecidas por editais próprios. 

 
SEÇÃO II - Da Transferência de Matrícula 

 
Art. 7º - Sempre que houver disponibilidade de vaga, será aceita a transferência de 

aluno regularmente matriculado no curso ou em curso afim de outras instituições de ensino 

superior brasileiras que estejam em situação de regularidade junto ao MEC. 

§ 1º - Somente será aceita a transferência de aluno que tenha condições de cumprir 

75% (setenta e cinco por cento) da carga horária de cada disciplina, somadas as presenças 

somadas as presenças obtidas na instituição de origem. 

§ 2º - O caput deste artigo não se aplica ao Curso de Medicina, cujo processo de 

transferência será regido por edital próprio. 

 
Art. 8º. As transferências devem obedecer ao seguinte: 

a) Os pedidos de transferência protocolados junto ao Setor de Atendimento Geral serão 

analisados pela coordenação do curso, após a análise e conferência dos documentos acadêmicos 

pela Secretaria Geral; 

b) Cabe ao coordenador do curso, para o qual o aluno pede a transferência, definir o período 

em que o aluno será matriculado e as disciplinas a serem cursadas, conforme análise da matriz 

curricular vigente; 

c) Para as disciplinas consideradas equivalentes, serão reconhecidas as notas e frequências 

obtidas pelo aluno na instituição de origem. 

 
§1º. Havendo mais candidatos do que vagas segue-se o disposto no art. 5º. 

 
§2º. Antes de efetivar a matrícula, o candidato deve tomar ciência e manifestar 

concordância com as os aspectos acadêmicos e financeiros decorrentes da transferência. 

 
§3º. O requerimento de transferência deve ser instruído com os seguintes 

documentos: 

a) Cópia autenticada do Histórico Escolar expedido pela instituição de origem, onde conste a 

forma de ingresso do aluno e situação de seu vínculo com a mesma; 

b) Informação emitida pela instituição de origem referente à realização ou não do ENADE pelo 

acadêmico; 

c) Declaração contendo os dados do processo de seleção e admissão, quando não constar do 

histórico escolar; 

d) Conteúdo programático das disciplinas cursadas, em documento autenticado pela 

instituição de origem; 

e) Apresentar, quando for o caso, comprovante que informe o sistema de avaliação da 

instituição de origem. 



 

SEÇÃO III -  Da transferência Independente de Vaga 

 
Art. 9º. A FADEP aceita transferência ex-officio de aluno regularmente matriculado em 

curso devidamente reconhecido ou com autorização vigente em outras instituições de ensino 

brasileiras que estejam em situação de regularidade junto ao MEC, para prosseguimento dos 

estudos no mesmo curso ou, quando não houver, em curso afim, na forma da lei. 

 
Art. 10. O requerimento de transferência deverá ser protocolado e encaminhado à 

Secretaria Geral instruído com os documentos referidos no §3º do art. 8º, acrescido de: 

a) Cópia autenticada da certidão ou exemplar da publicação do ato da mudança de sede ou 

do documento comprobatório do amparo legal, para fazer jus ao previsto no art. 9º; 

b) Prova da dependência legal da pessoa transferida, se for o caso; 

 
Parágrafo Único. Verificado o direito à transferência pela Secretaria Geral, o 

coordenador do curso, após a análise e eventual concessão das equivalências, deferirá o pedido, 

determinando a matrícula junto ao Setor de Atendimento Geral. 

 
SEÇÃO IV - Da Reativação da Matrícula mediante Reingresso 

 
Art. 11. Para os alunos que estiverem na condição de desistência, será permitida a 

solicitação para reingresso no curso, mediante disponibilidade de vaga, possibilidade de 

conclusão do curso dentro do prazo máximo previsto no Projeto Pedagógico do Curso e estar 

com situação financeira regular. 

 
Parágrafo Único. Neste caso engloba o aluno que tiver perdido o prazo de trancamento 

e de renovação de trancamento, pois o mesmo estará em situação de desistência. 

 
Art. 12. As análises para possibilidades de reativação da matrícula do aluno desistente 

estão condicionadas à solicitação através de requerimento junto ao Setor de Atendimento Geral. 
No caso de deferimento da solicitação, o aluno deverá cumprir todas as adaptações necessárias 
à integralização da Matriz Curricular vigente. 

 
Parágrafo Único. Esta modalidade não se aplica ao curso de Medicina, em que há 

necessidade de novo processo seletivo independente do período transcorrido. 

SEÇÃO V - Do Ingresso por Aproveitamento de Curso Superior para Portadores de Diploma 

Art. 13. O Portador de Diploma de curso superior brasileiro, reconhecido  pelo MEC e 

devidamente registrado pelo órgão competente, ou egresso da FADEP portador de Certificado 

de Conclusão de Curso, pode, independente de processo de seleção, solicitar ingresso em 

qualquer curso, sempre que houver vagas remanescentes. Exceto para o curso de Medicina, que 

terá o ingresso por aproveitamento para portadores de diploma estabelecido por edital próprio. 



 

§1º. Os casos de ingresso previstos no caput deste artigo são considerados ingresso 

por aproveitamento de curso superior. 

 
§2º. O candidato deve protocolar seu pedido acompanhado da cópia autenticada do 

Diploma devidamente registrado, do histórico escolar e, quando for o caso, os conteúdos 

programáticos necessários para fins de equivalência de disciplinas. 

 
§3º. Cabe à Secretaria Geral a verificação e validação dos documentos exigidos para  o 

ingresso, após o que remeterá o processo para a coordenação do respectivo curso. 

 
§4º. O deferimento do pedido de aproveitamento de estudos é da competência da 

coordenação do curso, que indicará as disciplinas dispensadas e o período do curso para 

matrícula, encaminhando o processo à Secretaria Geral nos prazos previstos no calendário 

acadêmico. 

 
SEÇÃO VI – Da Transferência Interna 

 
Art. 14. O aluno matriculado em curso de graduação, que nele ingressou 

exclusivamente por processo de seleção, admissão ou portador de diploma, pode requerer 

transferência interna para outro curso de graduação em área afim, ou para áreas não afins, no 

semestre de ingresso, desde que não tenha extrapolado 25% do período letivo previsto no 

calendário acadêmico. 

 
§1º. Esta modalidade não se aplica ao curso de Medicina. 

 
§2º. O requerimento de transferência interna deve ser protocolado no Setor de 

Atendimento Geral e será analisado pela Secretaria Geral e Coordenação do Curso pretendido, 

sendo seu deferimento condicionado à existência de vaga e do preenchimento dos demais 

requisitos legais e regimentais pertinentes. 

 
SEÇÃO VII - Das Formas de Ingresso de Alunos Temporários 

 
Art. 15. As pessoas não integrantes do corpo discente regular da FADEP podem cursar 

disciplina(s) isolada(s) na forma do art. 16º. 

 
§1º. Esta modalidade não se aplica ao curso de Medicina. 

 
§2º. É vedada a figura do aluno ouvinte. 

 
Art. 16. É permitida a matrícula em disciplinas isoladas a pessoas não integrantes do 

corpo discente regular dos cursos da FADEP, portadores, no mínimo, de certificado de conclusão 

do Ensino Médio, sem exigência da classificação em processo de seleção e  admissão, para 

complementação e/ou atualização de conhecimentos. 

Parágrafo Único. O número máximo de disciplinas isoladas a serem cursadas, 

simultaneamente, pelo interessado, em cada período letivo é igual a três. 



 

Art. 17. Após a análise pela coordenação do curso, que levará em conta a existência 

de vagas e a matriz curricular, além das características das disciplinas, o candidato deverá 

protocolar no Setor de Atendimento Geral a solicitação de matrícula. 

 
Parágrafo Único. Cabe ainda à Secretaria Geral a conferência de documentos 

necessários, dentre eles o comprovante de Conclusão do Ensino Médio, para efetivar a matrícula 

e a posterior emissão de declaração comprobatória ao aluno que frequentar a(s) disciplina(s) 

com aproveitamento, de acordo com a legislação vigente. 

 
Art. 18. A aprovação em disciplina isolada, na forma do art. 16º, não assegura o direito 

a histórico e diploma de graduação, mas, unicamente, à declaração comprobatória, ressalvados 

os casos em que haja posterior ingresso regular no curso. 

 
Art. 19.  A matrícula em disciplinas isoladas, de que trata o caput deste artigo,  poderá 

ocorrer por no máximo 2 (dois) semestre letivos, consecutivos ou não. 

 
SEÇÃO VIII - Da Mudança de Turma e/ou Turno 

 
Art. 20. Uma vez comprovada a existência de vaga, o Coordenador do Curso poderá 

aceitar mudança de uma para outra turma e/ou mudança de um para outro turno. 

 
Parágrafo Único: O requerimento de mudança de turma e/ou turno, acompanhado do 

parecer da Coordenação de Curso, deverá ser protocolado no Setor de Atendimento Geral e 

registrado pela Secretaria Geral no sistema de controle acadêmico. 

 
CAPÍTULO II 

SEÇÃO I - Da Matrícula e cancelamento do aluno ingressante 

 
Art. 21. Exigir-se-á do estudante que ingressar por qualquer dos processos de seleção 

e admissão, que efetue a pré-matrícula junto ao Setor de Atendimento Geral, com entrega da 

documentação exigida. À Secretaria Geral compete a conferência e guarda da referida 

documentação. 

 
§1º. Os prazos para os registros previsto no caput deste artigo serão fixados pelo 

calendário acadêmico ou em editais de divulgação, exceto para os ingressos por transferência 

independente de vaga. 

 
§2º. O aluno da FADEP pode matricular-se em mais de um curso, desde que seu 

ingresso se efetue nos termos da legislação de ensino e desta Resolução, observada a 

compatibilidade de horário das atividades de cada curso. 

 
§3º. Por ocasião da efetivação da pré-matrícula pelo Setor de Atendimento Geral, o 

aluno será automaticamente vinculado na última matriz curricular em vigor no curso. 

 
Art. 22. O aluno terá a sua matrícula cancelada, quando: 



 

a) O próprio ou seu representante legal requerer formalmente; 

b) Quando verificada, pela Secretaria Geral, qualquer irregularidade quanto à documentação 

exigida no ato da matrícula; 

c) Houver cassação de determinação judicial que tiver originado a sua matrícula; 

d) Incorrer em conduta imprópria passível de desligamento, conforme previsto pelo 

Regimento Geral; 

 
Art. 23. As vagas inicialmente destinadas ao processo de seleção e admissão, e que 

remanescerem, poderão ser preenchidas por chamamento de candidatos habilitados no 

processo de seleção e admissão, na ordem de classificação do mesmo ano, até o prazo limite 

que possibilite a matrícula do aluno antes de decorridos 25% (vinte e cinco por cento) do período 

letivo previsto no calendário acadêmico. 

 
Art. 24. Não será permitido trancamento de matrícula para o aluno ingressante no 

primeiro período do curso. 

 

 
Seção II - Dos convênios celebrados pela FADEP com outra Instituição de Ensino Superior 

(IES) 

 
Art. 25. O aluno que estiver cursando disciplina(s) ou participando de programa(s) 

decorrente(s) de convênio celebrado pela FADEP com outra instituição de ensino superior (IES) 

terá sua vaga assegurada, no período de afastamento, no curso a que estiver vinculado, 

mediante solicitação de matrícula correspondente a “Participação em Convênio”. 

 
§ 1º. O afastamento deve ser requerido no Setor de Atendimento Geral e encaminhado 

à Coordenação do Curso, por meio de apresentação de documentação comprobatória de 

aceitação do aluno pela instituição convenente e de conformidade com os termos do convênio. 

Cabe ao Coordenador do Curso proceder à análise e, no caso de deferimento, informar a 

Secretaria Geral para o cadastramento. 

 
§ 2º. O aluno que participar de convênio em um dos semestres letivos do ano e, em 

função disso, não puder obter a frequência mínima exigida nas disciplinas da FADEP, terá a sua 

matrícula trancada administrativamente. Encerrado o período do seu afastamento, o aluno deve 

apresentar à Coordenação do Curso a documentação comprobatória das atividades realizadas 

sob o convênio, para apreciação do Coordenador e posterior encaminhamento a Secretaria 

Geral para fins de registro. 

 
§ 3º. Quando o aluno comprovar a aprovação em cursos, estágios e/ou disciplinas 

realizados sob o convênio, ele submeterá a respectiva documentação ao Coordenador do Curso, 

cabendo a este analisar a possibilidade de equivalência com disciplina(s) da FADEP, sendo que 

as eventuais equivalências concedidas serão cadastradas nos termos desta Resolução. 



 

§ 4º. Uma vez consideradas cumpridas as atividades previstas no convênio, a 

Secretaria Geral cadastrará, nos prazos previstos no calendário acadêmico, aprovação na 

“Participação em Convênio” com nota e frequência. 

 

 
SEÇÃO III - Dos Procedimentos Gerais da matrícula 

 
Art. 26. A matrícula deve ser requerida pelo estudante, ou por seu representante legal, 

com observância do calendário acadêmico e dos editais de chamadas dos processos seletivos, 

antes de ultrapassado o limite de 25% do período letivo. 

 
Parágrafo Único - Não será aceita prorrogação desta vaga para início em semestres 

posteriores. 

 
Art. 27. Após deferimento da pré-matrícula pelo Setor de Atendimento Geral, o 

estudante ou seu representante legal deverá proceder à assinatura do contrato de prestação de 

serviços educacionais e efetuar o pagamento do boleto bancário do valor respectivo à matrícula. 

 
§ 1º. O aluno só será considerado matriculado após a efetivação da baixa bancária do 

referido boleto. 

 
§ 2º. Tratando-se de rematrícula, os procedimentos referidos no caput deste artigo 

poderão se dar via web, no portal institucional, pelo próprio acadêmico. 

 
§ 3º. É de responsabilidade do aluno certificar-se, mediante conferência, da 

confirmação de matrícula. 

 
Art. 28. Não será permitida a matrícula em disciplinas ofertadas em horários 

coincidentes. 

 
Art. 29. Nos procedimentos de matrícula, são atribuições da Secretaria Geral: 

a) Implantar, no sistema, as matrizes curriculares aprovadas pelo Conselho de Administração 

Superior - CAS; 

b) Registrar, no sistema de controle acadêmico, a oferta de turma; 

c) Efetivar, nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico, a matrícula dos alunos 

ingressantes; 

d) Expedir declaração de matrícula, quando solicitada; 

e) Efetuar cancelamento de matrícula mediante solicitação do aluno; 

f) Realizar os ajustes necessários para a efetivação da matrícula, de acordo com as 

disciplinas a serem cursadas. 

 
Art. 30. Nos procedimentos de matrícula, são atribuições do Coordenador de Curso: 

a) Propiciar informações sobre a matriz curricular; 



 

b) Solicitar a Secretaria Geral o cadastramento de matrícula do aluno participante de 

convênios; 

c) Convocar professores para colaborarem na orientação aos alunos no processo de 

matrícula; 

d) Cadastrar o horário de oferta das disciplinas no semestre vigente. 

 
Art. 31. Somente podem frequentar aulas os alunos regularmente matriculados e  que 

constem do respectivo diário de classe, cabendo ao professor ministrante da disciplina conferir, 

a cada emissão do diário de classe, o cumprimento deste artigo e em caso diverso, comunicar à 

Coordenação do Curso. 

 
Art. 32. O aluno matriculado em curso de graduação, interessado no enriquecimento 

de sua formação cultural, pode matricular-se em quaisquer disciplinas, desde que haja vagas e 

parecer favorável da Coordenação do Curso referente à disciplina pretendida, devendo o 

requerimento ser protocolado nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico. 

 
Parágrafo Único. Cabe à Secretaria Geral o controle das vagas disponíveis em cada 

disciplina e o registro constará no campo de observações do histórico escolar. 

 
SEÇÃO IV - Do Cancelamento de Matrícula 

 
Art. 33. Em qualquer época, independentemente do calendário acadêmico, é 

permitido o cancelamento de matrícula, por requerimento do aluno, solicitado no Setor de 
Atendimento Geral, mediante justificativa. 

 
§ 1º.  O aluno, ingressante ou veterano, que desejar efetuar o cancelamento da matrícula não terá 
ônus contratual se o fizer até o 30º dia letivo do semestre. Transcorridos 30 dias, estará sujeito à 
multa contratual de 50% do montante das parcelas vincendas. 
 
§ 2º. O aluno ingressante que desejar efetuar o cancelamento de sua matrícula, poderá requerer 
no Setor de Atendimento Geral do UNIDEP a devolução de 90% (noventa por cento) da importância 
paga no ato da matrícula ou o adiantamento da semestralidade, até sete dias antes do início das 
aulas do semestre letivo,  conforme Lei Nº 17.485, de 10 de janeiro de 2013, publicada no Diário 
Oficial do Estado do Paraná. A devolução será feita mediante requerimento solicitado no Setor de 
Atendimento Geral do UNIDEP e a Instituição tem até sete (07) dias após a solicitação, para efetuar 
a devolução. 
 
§ 3º. Para o aluno que perdeu seu vínculo acadêmico o seu reingresso dependerá de novo 
processo seletivo. 

 
SEÇÃO V - Do Trancamento de Curso 

 
Art. 34. Para os alunos dos cursos de graduação, exceto Medicina, matriculados a partir 

do segundo período, sem pendências financeiras e em até 60 (sessenta) dias após o início do 

período letivo, é permitido solicitar trancamento de matrícula. 

 
Parágrafo Único. Para os cursos de graduação, exceto Medicina, o prazo máximo é de 

4 (quatro) semestres, consecutivos ou não. 

 
Art. 35 Para os alunos matriculados no curso de Medicina, a partir do segundo período 

e sem pendências financeiras, o trancamento de matrícula é permitido em até 30 (trinta) dias 



 

após o início do período letivo. 

 
Parágrafo Único. Para o curso de Medicina, o período de trancamento será de no 

máximo 1 (um) semestre. 



 

Art. 36. A reabertura da matrícula somente pode ser efetivada a cada início de 

semestre letivo, mediante matrícula regular no Setor de Atendimento Geral, nos prazos 

previstos no calendário acadêmico. 

 
Art. 37. Ao aluno que solicitar trancamento de matrícula será dada ciência, 

formalmente, de que, por ocasião de seu retorno, sua matrícula será vinculada na última matriz 

curricular aprovada pelo Conselho de Administração Superior – CAS para o seu curso. 

Art. 38. Encerrado o prazo de validade do trancamento do curso, o aluno que deixar 

de retornar aos estudos mediante realização de reabertura de matrícula no Setor de 

Atendimento Geral nos prazos previstos no calendário acadêmico, será considerado desistente. 

 
SEÇÃO VI - Da matrícula em função do Ajuste e da Reformulação Curricular 

 
Art. 39. Ao ser ajustada ou reformulada a matriz curricular de um Curso, o 

Coordenador deve elaborar o quadro de equivalências, apresentando as disciplinas por nome e 

carga horária. 

 
Paragrafo único: O aluno que retomar o Curso, após cancelamento, trancamento ou 

desistência, deve matricular-se na matriz vigente no ato do retorno. 

 
Art. 40. Não havendo equivalência, a(s) disciplina(s) poderá(ão) compor a carga horária 

das atividade(s) complementar(es), de acordo com a normatização específica de cada curso. 

 
SEÇÃO VII – Do Aproveitamento de Estudos e da Dispensa de Disciplinas 

 
Art. 41. Os aproveitamentos dos estudos realizados com êxito em outra instituição de 

ensino superior brasileira em situação de regularidade perante o MEC decorrem de análises 

individualizadas feitas pelo Coordenador de Curso, observada a legislação pertinente. 

 
§ 1º. Os aproveitamentos de estudos serão requeridos pelos interessados junto ao 

Setor de Atendimento Geral, apresentando a documentação expedida pela instituição de ensino 

superior de origem, a saber: 

a) Histórico escolar original, completo e atualizado; 

b) Conteúdo programático da(s) disciplina(s), autenticado pela Instituição. 
 

§ 2º. O candidato classificado em processo de seleção e admissão, que pretenda obter 

aproveitamento de disciplina a vigorar para o início do seu curso, deve requerê-lo junto ao Setor 

de Atendimento Geral até (3) três dias após o seu ingresso. 

 
§ 3º. Poderão ser aproveitados estudos desde que tenham sido concluídos com êxito 

em instituição de ensino superior em, no máximo, 10 anos antes do ingresso do aluno em curso 

da FADEP e satisfaçam às exigências da legislação e desta Resolução. 



 

§ 4º. O Coordenador de Curso, a fim de dar seu parecer final, poderá, caso entenda ser 

necessário, requerer ao docente responsável pela disciplina que emita parecer opinativo sobre 

a possibilidade de seu deferimento ou não. 

 
§ 5º. O aproveitamento de estudos em uma determinada disciplina será registrado no 

histórico escolar do aluno na forma de nota ou conceito, frequência e carga horária, conforme 

documentação pertinente e em conformidade com a legislação e com esta Resolução. 

 
Art. 42. Independente do prazo máximo de conclusão da(s) disciplina(s) a que se 

pleiteia o aproveitamento de estudos, mencionado no § 3º do Art. 40, o deferimento da 

solicitação se dará considerando-se o Projeto Pedagógico do Curso em que se pretende ingressar 

desde que haja atualidade e identidade de conteúdo e carga horária em, no mínimo, 75% 

(setenta e cinco por cento) e não se tenha deixado de ser estudado tópico relevante da ementa. 

 
Art. 43. Para integralização do currículo, no caso de aluno que tenha obtido 

Aproveitamentos de Estudos, é obrigatório o consequente cumprimento regular das demais 

atividades curriculares e da carga horária total do curso. 

 

 
SEÇÃO VII – Da Equivalência de Disciplinas 

 
Art. 44. É considerada equivalente a disciplina cursada com aprovação no mesmo 

curso superior ou em outro curso superior da FADEP, se houver atualidade e identidade de 

conteúdo e carga horária de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento), desde que não tenha 

deixado de ser estudado tópico relevante. 

 
Parágrafo único. Ocorre equivalência de disciplina: 

a) no mesmo curso, em caso de mudança de Matriz Curricular, dependência e adaptação; 

b) em outro curso superior da FADEP, em caso de adaptação da Matriz Curricular dependência; 

c) em transferência interna. 


