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EDITAL DE DIVULGAÇÃO PROGRAD Nº 11 DE 18 DE MARÇO DE 2013 
 

DIVULGA OS PROCEDIMENTOS E O PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE 
ESTUDOS DE ACADÊMICOS DA GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO em exercício, da Fundação Universidade Federal da 
Grande Dourados, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelas Portarias do Magnífico 
Reitor da UFGD de nº(s) 541/06, de 25/10/2006, e nº 005/13, de 04/01/2013, considerando a 
Portaria nº 1.369/10, de 07/12/2010, que credencia, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a Universidade 
Federal da Grande Dourados (UFGD) para oferta de cursos superiores na modalidade a distância, 
aprovados no âmbito do “Sistema Universidade Aberta do Brasil” (UAB), e considerando ainda as 
disposições da Resolução Nº 53, de 1º/7/2010, Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da 
UFGD, torna público os procedimentos para solicitação de aproveitamento de estudos nos cursos 
da graduação a distância da UFGD, no ano letivo de 2013, conforme segue: 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Este Edital objetiva abertura do período de solicitação de aproveitamento de estudos aos 
acadêmicos dos cursos de Bacharelado em Administração Pública, Licenciatura em Computação e 
Licenciatura em Pedagogia, da graduação a distância da UFGD, no ano letivo de 2013. 

2. DO PERÍODO DE SOLICITAÇÃO 

2.1 O prazo para requerimento de aproveitamento de estudos será de 18/3/2013 a 19/4/2013. 

3. DO APROVEITAMENTO 

3.1 Poderão ser aproveitados pela UFGD, conforme Art. 283, da Resolução Nº 53, apenas os 
estudos realizados por alunos em instituições de ensino superior, nacionais ou estrangeiras, em 
cursos de graduação reconhecidos ou autorizados, observando-se as disposições seguintes: 

a) O aproveitamento somente poderá ocorrer para estudos realizados antes do período letivo 
de ingresso do aluno na UFGD.  

b) Não pode haver aproveitamento para atividades acadêmicas específicas, tais como trabalho 
de conclusão de curso, estágio supervisionado, atividades complementares.  

c) Somente serão aproveitadas disciplinas cursadas com aprovação, registrada no histórico 
escolar do aluno. 

d) Não serão aceitos aproveitamento de estudos cursados em cursos sequenciais. 
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4. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

4.1 A documentação poderá ser enviada via sedex para o seguinte endereço: Setor de Educação a 
Distância, Universidade Federal da Grande Dourados, Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso, 
Caixa Postal 322, CEP 79825-070, Dourados – MS, ou entregue pessoalmente no Polo de Apoio 
Presencial UAB, no qual o acadêmico está matriculado, no período de 18/3/2013 a 19/4/2013. 

4.2 O requerimento do interessado, solicitando aproveitamento de estudos, conforme Anexo 1, 
deste Edital, deverá ser instruído com cópia autenticada ou via original dos seguintes documentos: 

a) histórico escolar atualizado, no qual constem, por período letivo, as disciplinas cursadas com 
suas respectivas cargas horárias e resultados obtidos;  

b) programa das disciplinas cursadas com aprovação;  

c) prova de autorização ou reconhecimento do curso, quando realizado no Brasil;  

d) documento emitido por órgão competente do país de origem, comprovando o estudo 
realizado em curso de graduação de instituição de ensino superior.  

4.3 Quando se tratar de documentos oriundos de instituições estrangeiras é obrigatório que 
venham acompanhados das traduções oficiais juramentadas, em português, e autenticados pelo 
representante diplomático brasileiro do país em que foram expedidos. 

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1 O prazo para divulgação do parecer acerca do aproveitamento de estudos será de até 45 
(quarenta e cinco) dias após o encerramento do período de entrega do requerimento e da 
documentação necessária. 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

6.1 O estudante deve cursar as disciplinas para as quais tenha solicitado dispensa enquanto 
aguarda o parecer sobre aproveitamento. 

6.2 Os casos omissos serão resolvidos pela equipe da Educação a Distância da UFGD. 

 
 
Dourados - MS, 18 de março de 2013. 

 
 

PROFª ELIZABETH MATOS ROCHA 
Pró-Reitora de Ensino de Graduação em exercício 
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ANEXO 1 
 

REQUERIMENTO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
 
Nome: 

 
Curso: 

 
Pólo: 

 
Solicito que V. Sª se digne a atender à Solicitação de Aproveitamento de Estudos. 
 
□ Calouro                □ Veterano 
 
 
Documentos anexados: 
 
(   ) Histórico Escolar Atualizado 
(   ) Programa das disciplinas cursadas com aprovação 
(   ) Prova de autorização ou reconhecimento do curso 
(   ) Comprovação de estudo realizado em curso de graduação de instituição de ensino superior 
(   ) Outros. (Especificar abaixo) 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
                                                                    Dourados – MS ___/ ___/ 2013. 
 
                                                            _________________________________ 
                                                                           Assinatura do Acadêmico 
 
 
 

   
                   Obs.: Para uso da EaD/UFGD 
 

Recebi em: ___/___/2013. 
 
                                                             _________________________________                                                                                   
                                                                      Assinatura do(a) funcionário(a)           

 


