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Resolução CONSUNI NQ 01612020-CONSUNI 

Teresina-PI, 08 de dezembro de 2019. 

Define as diretrizes e normas Institucionais para 
Aproveitamento de Estudos no Curso de Medicina 
do Centro Universitário UNINOVAFAPI. 

O Presidente do Conselho Universitário - CONSUNI do Centro Universitário UNINOVAFAPI, 
no uso de suas atribuições, nos termos do Regimento Geral - Título V, e considerando: 

- as prerrogativas institucionais em matéria de ensino; 
a observância do projeto pedagógico estabelecido para o curso de medicina; 

- a necessidade de regulamentar os procedimentos de aproveitamento de estudos; 
- o cumprimento da legislação vigente; e 
- o previsto no Estatuto e no Regimento Geral do UNINOVAFAPI; 

RESOLVE: 

Art. 11  - São passíveis de Aproveitamento de Estudos - AE para fins de integralização 
curricular, no Curso de Medicina do UNINOVAFAPI, os estudos realizados pelo aluno e 
concernentes a disciplinas/unidades/componentes curriculares - DUCC, DE CURSO DE 
MEDICINA de outra lES, autorizado ou reconhecido pelo MEC, exceto as DUCC relativas a 
Estágio Curricular/Internato. 

Parágrafo Primeiro - Não será concedido o AE para DUCC cursada há mais de 04 
anos em outra lES. 

Art. 21  - Os critérios para concessão de AE são a existência de compatibilização de 
conteúdo programático e carga horária. 

Parágrafo Primeiro - A compatibilização de que trata o caput deste artigo somente 
poderá ser considerada se houver uma correspondência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 
cento) entre as cargas horárias e os conteúdos programáticos das respectivas DUCC em 
questão. 

Parágrafo Segundo - Em caso de deferimento do AE, a nota registrada no Histórico 
Escolar do aluno será o conceito mínimo de aprovação do UNINOVAFAPI, expresso pela nota 7,0 
(sete), independentemente da nota obtida em sua instituição de origem. 

Parágrafo Terceiro - Deve estar especificado, de forma clara, no plano de ensino das 
DUCC cursadas pelo aluno, e apresentadas para solicitação de AE, a carga horária dispensada 
para cada conteúdo programático diferente constante na DUUC apresentada e que deverá 
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corresponder as exigências de carga horária da DUUC para aproveitamento definidas no 

Parágrafo Primeiro deste Art. 21 . 

Parágrafo Quarto - Poderão ser considerados para AE, os conteúdos e a carga horária 

de até duas DUCC em conjunto, que sejam equivalentes aos da(s) DUCC pleiteada(s) e, neste 

caso, o registro do aproveitamento concedido pela junção dos conteúdos de até duas disciplinas 

deverá ser o total da carga horária das disciplinas e a nota registrada será o conceito mínimo de 

aprovação do UNINOVAFAPI, expresso pela nota 7,0 (sete). 

Parágrafo Quinto - Os casos em que não haja clareza quanto aos conteúdos 

programáticos e respectivas cargas horárias, não serão contemplados com o AE. 

Parágrafo Sexto - De uma mesma DUCC cursada em outra lES, só poderá ser 

solicitado o AE uma única vez. 

Parágrafo Sétimo - No AE de DUCC, prevalecerá sempre a carga horária definida na 

matriz curricular constante no Projeto Pedagógico do Curso de Medicina no UNINOVAFAPI, 

mesmo que a DUCC a ser aproveitada exceda esta carga horária. 

Art. 30  - As solicitações de AE deverão ser requeridas pelo aluno por meio de processo 

específico, devendo o interessado requerer, no Protocolo Geral do UNINOVAFAPI e dentro do 

prazo previsto no Calendário Acadêmico, pedido instruído com os seguintes documentos 

originais: 

1. Histórico escolar ou certidão, emitida pela lES de origem da DUCC, 

comprovando que o aluno cursou e foi aprovado na(s) DUCC; 

II. Cópia do conteúdo programático, emitida pela lES de origem, da(s) DUCC a 

ser(em) aproveitado(s); e 

III. Para os casos excepcionais previstos no Parágrafo Primeiro do Ari. 10 , 

autorização concedida pelo UNINOVAFAPI para cursar a(s) DUCC em outra 

lES; 

Parágrafo Primeiro - O aproveitamento de estudos só será realizado se o pedido 

estiver instruído com toda a respectiva documentação prevista neste Art. 31 . 

Parágrafo Segundo - O aluno terá direito a apresentar no Protocolo Geral apenas um 

processo, uma única vez, de solicitação de AE realizados anteriormente à sua matrícula no Curso 

de Medicina do UNINOVAFAPI, devendo neste processo serem apresentadas todas as 

solicitações que o aluno deseja, não sendo permitido anexar, posteriormente, qualquer 

documento ou proceder acréscimos ou supressões ao texto original apresentado na solicitação. 

Parágrafo Terceiro - No processo de solicitação de AE, o aluno deverá preencher o 

requerimento com letra legível e de forma, devendo informar as disciplinas do currículo vigente 

que deseja dispensar. 

Rua Vitorino Orthíges Fernandes, 6123, 
Bairro Uruguai, Teresina-PI - CEP: 64073-505 
CNPJ: 21.909.778/0001-98 / Fone: (86) 2106.0700 
uninovafapi.edu.br  
uninovafapi@uninovafapi.edu.br  

/71 



UtH 	- 
NOVAFAPI 
CENTRO UNIVERSITÁRIO 

Parágrafo Quarto - Para efeito de AE, SÓ serão analisados os planos de ensino 
(conteúdos programáticos e carga horária) correspondentes às UDCC cursadas pelo aluno e que 
estejam especificadas no Requerimento apresentado no processo de solicitação de AE, não 
sendo permitidas inclusões posteriores de UDCC na solicitação de AE protocolada pelo aluno. 

Parágrafo Quinto - Os documentos apresentados ao processo de solicitação de AE 
deverão estar de acordo com a ordem apresentada no requerimento de solicitação de AE, 
preenchida pelo aluno, anexa ao processo, sendo que os documentos anexados deverão estar 
legíveis; 

Parágrafo Sexto - Caso o ingressante no curso de Medicina seja chamado para 
matrícula após o prazo estipulado no Calendário Acadêmico para solicitação de AE, este terá 3 
(três) dias úteis, após a data de sua matrícula, para solicitar na Secretaria Geral do 
UNINOVAFAPI autorização e dar entrada do pedido de AE no Protocolo Geral com a 
documentação exigida completa. 

Art. 40 - É vedado aos professores proceder análise informal de qualquer documento 
que foi ou será utilizado pelos alunos para solicitação de AE. 

Art. 50  - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, sendo aplicável 
apenas ao Curso de Medicina do UNINOVAFAPI, revogando a Resolução CONSUNI n° 
001/2018. 

s AI. rto Ram'os Pinto 
resic1nte dQ CONSUNI 
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