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Para a conclusão do curso, o aluno deve:

Cumprir todas as disciplinas 
obrigatórias da estrutura curricular

Exceções para todos os 
ingressantes até 2014, inclusive:

•Dispensa da disciplina obrigatória RCC0436 –

Apresentar carga didática integralizada 
mínima de 2.340 horas-aula, sendo, (i) 

no mínimo, 180 horas em optativas 
eletivas do Grupo I* e, (ii) no máximo, 60 

horas em optativas livres. 

Exceções apenas para ingressantes 
até 2012, inclusive:

•Dispensa da distinção de optativas eletivas 

EE
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•Dispensa da disciplina obrigatória RCC0436 –
Introdução à Controladoria

•Dispensa da disciplina obrigatória RCC0469 –
Metodologia do Trabalho Científico em 
Contabilidade I

Exceções para ingressantes até

2011, inclusive:

•Dispensa da disciplina obrigatória RCC0439 –
Avaliação de Desempenho

•Dispensa da disciplina obrigatória RCC0332 –
Mercados e Instrumentos Financeiros II

•Dispensa da distinção de optativas eletivas 
entre Grupo I e Grupo II

(*) O Grupo I compreende as disciplinas RCC0117 – Contabilidade Avançada II; RCC0111 – Tópicos de Contabilidade Financeira; RCC0434 –

Economia e Controladoria; RCC0320 – Gestão Estratégica de Custos; RCC0503 – Avaliação de Empresas (equivalente a RCC0504 – Avaliação de 

Ativos); RCC8400 – Análise de Risco; RCC0305 – Métodos Quantitativos I (equivalente a RCC0303 – Contabilometria)



Quer saber o que falta para 
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Quer saber o que falta para 

você se formar?



Abrir o seu resumo escolar  disponível no jupiterweb E imprimir a estrutura curricular do curso em: 

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=81&codcur=81200&codhab=4&tipo=N&print=true

Checar em seu resumo escolar, uma a uma, se as disciplinas obrigatórias da estrutura curricular constam como cursadas com aprovação (A).

Verificar em seu resumo escolar se constam como cursadas com aprovação, no mínimo, 3 das sete disciplinas que compõem o Grupo I.

Requisito 1 foi cumprido. Para se formar, todas as disciplinas obrigatórias deverão ser cumpridas (as 

únicas exceções estão descritas na página 1).
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Sim em todas
Não em uma ou 

mais disciplinas 

Sim , 3 ou mais Não, menos de 3

Verificar no final de seu resumo escolar, se o total de créditos-aula obtidos é maior ou igual a 156.

Requisito 2 foi cumprido.
Para se formar, o aluno deve apresentar como cumpridas ao menos 180 

horas-aula nas disciplinas do Grupo I (descritas na página 1).

Requisito 3 foi cumprido.
Para se formar, o aluno deve apresentar, no mínimo, carga horária 

integralizada de 2.340 horas-aula, o que equivale a 156 créditos.

Sim , 3 ou mais Não, menos de 3

Sim , 156 ou mais Não, menos de 156

Você conclui o curso, isto é, estará apto a se formar, quando os requisitos 1, 2 e 3, concomitantemente, estiverem cumpridos.



Será que você está fazendo Será que você está fazendo 

corretamente?
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• Dicas:

– imprima a estrutura curricular e, seguindo essa 

ordem, vá pintando as disciplinas que você já 

cumpriu.

– Deixe ao seu lado, para consulta, a tabela de 

equivalência disponível em 
http://www.fearp.usp.br/images/grd/graduacao/mural/tab_eq_cont_nova.pdf
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http://www.fearp.usp.br/images/grd/graduacao/mural/tab_eq_cont_nova.pdf

• Atenção: você deve ter cumprido a disciplina dentro do 

período destacado para que a equivalência seja válida. 

Exemplo:

SIGNIFICA: o aluno que cursou RAD0111 no período de 01/01/2003 a 

31/12/2014 será dispensado de cursar RCC0119



“Cara” dos documentos

• Resumo escolar
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• Estrutura curricular

“Cara” dos documentos
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Checagem para 

o aluno do 

exemplo, 

observe que 

RCC0119 foi 

cumprida por 

equivalência.



Continuando a checagem 

do aluno “exemplo”, 

verificamos que o aluno 

ainda precisa cumprir as 

obrigatórias DFB1009, 

REC2101, RCC0427 e 

RCC0442 para se formar. 

Aluno 

dispensa-

do

porque é 

ingressan-

te 2012.
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RCC0442 para se formar. 

Logo, o requisito 1 não foi 

cumprido ainda.



Sobre o requisito 3...

No final do resumo escolar você encontra o quadro:
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O aluno “exemplo” já pode se formar?
� O aluno cumpriu o Requisito 3, pois possui mais de 156 créditos-aula obtidos;

� O aluno está dispensado do Requisito 2 por ser ingressante 2012

(volte para a página 1 para lembrar);

Mas o aluno não cumpriu o requisito 1.

Logo o aluno estará apto a se formar quando obtiver aprovação nas disciplinas DFB1009, 

REC2101, RCC0427 e RCC0442.



Esperamos que tenha sido útil!

CoC Contábeis
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