
O aluno pode receber o documento de dispensa de volta para correções por dois motivos: para 

correções ou por ter sido indeferido. Esse documento pode ser acessado de duas formas: 

1. Pela caixa postal 

2. Pela lista de dispensas realizadas 

 

Acessando o documento de dispensa pela Caixa Postal 

O aluno terá acesso ao documento de dispensa pela caixa postal quando o mesmo tiver sido 

devolvido para ele, tanto para correções quanto por indeferimento. 

A caixa postal do aluno pode ser acessada pelo Portal do Aluno: 

 

Na abertura, são exibidos todos os documentos que estão de posse do aluno: 

 



Para verificar a situação do documento e o motivo pelo qual retornou para ele, o aluno deve, 

primeiramente, clicar no número do processo, para verificar o último despacho, que deve 

conter o motivo da devolução e instruções de como proceder: 

 

Ao clicar no número do processo, será exibida a última movimentação do mesmo, bem como o 

despacho dado pelo usuário que o enviou: 

 

Clicando no botão Detalhes, pode ser visualizada toda a tramitação do documento, desde sua 

criação (guia Tramitações): 



 

Clicando no botão Abrir, o aluno acessa o documento, verificando quais os possíveis próximos 

passos para o mesmo: 

a) Documento indeferido 

Aluno pode cancelar o pedido, o que vai permitir que ele abra um novo processo 

solicitando dispensa da mesma disciplina: 



 

Aluno também pode entrar com recurso, fornecendo justificativa e documentação que 

justifique o pedido e que seja coerente com o despacho de indeferimento: 



 

b) Documento que retorna para correções pelo aluno 

O documento poderá ser devolvido para correções quando o aluno tiver utilizado alguma 

disciplina externa na sua solicitação e for necessário ajustar algum dos anexos. Antes de 

abrir o documento, o aluno sempre deve lembrar de verificar as instruções dadas no 

despacho anterior: 



 

Depois de abrir o documento, a primeira guia exibe os dados do processo: 

 

E a segunda guia permite que o aluno desative anexos e inclua novos: 



 

 

 

Acessando o documento de dispensa pelo Requerimento de dispensa 

No Portal do Aluno, através do menu Alteração curricular – Requerimento de Dispensa, o 

aluno tem acesso a uma consulta que exibe todos os documentos de dispensa que ele já 

solicitou, independentemente da situação do processo: 

 

 



 

Antes de acessar os documentos que aguardam alguma ação do aluno, ele deve verificar o 

último despacho do processo, clicando no link Processo de Dispensa de Disciplina: 

 

Serão exibidos detalhes da última tramitação do processo, inclusive o despacho: 



 

 

Ao acessar os documentos que estão aguardando alguma ação do aluno (aguardando 

correções ou indeferido), o funcionamento é como na abertura do documento pela Caixa 

Postal. 

Os demais documentos ficam disponíveis apenas para consulta. 

 


