INSTRUÇÕES PARA SOLICITAR O APROVEITAMENTO DE ESTUDOS NO EXTERIOR
Antes de qualquer coisa, você deve efetuar a sua matrícula no período estipulado no Calendário Escolar,
em uma das interações regulares de matrícula, em uma única disciplina optativa eletiva do seu curso.
Você só poderá solicitar aproveitamento de estudos no exterior se estiver regularmente matriculado.
Após a aprovação do pedido de aproveitamento de estudos no exterior, a matrícula na disciplina
optativa eletiva será excluída e você ficará matriculado em “Cursando Disciplinas no Exterior”.
Depois de realizar a matrícula, você deverá preencher o formulário de Aproveitamento de Disciplinas no
Exterior – Antes de Viajar, disponível no site da Graduação - Secretaria Eletrônica (Portal da Graduação).
Optativas Livres
Neste formulário, você deve obrigatoriamente solicitar pelo menos uma disciplina como OPTATIVA
LIVRE, para que você fique matriculado em “Cursando Disciplinas no Exterior” e possa aproveitar esses
créditos quando retornar do exterior. O primeiro passo é anexar o Plano de Estudos prévio aprovado pelo
Coordenador do Curso, utilizado na inscrição, referente à Instituição do Exterior selecionada. Após isso,
deverá ser preenchido o campo Disciplina a ser Dispensada, você deverá clicar na opção Tipo da
Disciplina – OPTATIVA LIVRE, que o sistema desabilitará o próximo campo. No campo seguinte, você
deverá incluir as disciplinas que cursará como optativas livres, uma disciplina por linha, todas no mesmo
formulário, anexando um arquivo PDF para cada disciplina, com o respectivo programa. O programa da
disciplina deverá ser completo (carga horária, créditos e conteúdo). Importante: você deverá
incluir todas as possíveis disciplinas a serem cursadas na Instituição do Exterior, para que não
ocorram alterações do pedido. Depois deverá indicar o nome da Universidade, o semestre e o ano que
ficará no exterior e justificar a sua solicitação.

Obrigatórias / Optativas Eletivas
Para solicitar disciplinas obrigatórias e/ou optativas eletivas o procedimento é o mesmo das optativas
livres, com duas diferenças. Neste caso, no primeiro campo da disciplina a ser dispensada você deverá
clicar na opção com o tipo correto da disciplina (obrigatória / optativa eletiva), depois deverá preencher
com os dados da disciplina do seu próprio curso. No segundo campo, deverão ser preenchidos os dados
da disciplina do exterior. Neste caso, você deverá preencher UM FORMULÁRIO POR DISCIPLINA, visto
que há uma correspondência entre elas.

