TUTORIAL PARA SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS DE PÓSGRADUAÇÃO
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA DISPENSA OU APROVEITAMENTO DE
DISCIPLINAS DE MESTRADO/DOUTORADO:
1. Requerimento de dispensa ou aproveitamento de disciplinas de mestrado/doutorado
(preencher e salvar em PDF), requerimento disponível em DOC ou PDF;
1.1 Dados para preenchimento do Requerimento de dispensa ou aproveitamento de
disciplinas de mestrado/doutorado:
– Código do curso: 1059 para Mestrado; e 1141 para Doutorado.
– Para as disciplinas cursadas na UFSM, preencher no local espaço em cor cinza, código
e nome da disciplina a ser dispensada.
– Para disciplinas cursadas em outras instituições, preencher no local espaço em cor
cinza, deixar o espaço de “Código da disciplina” sem preenchimento, e preencher com o
nome da disciplina cursada de acordo com o histórico escolar, no espaço “Nome da
disciplina a ser dispensada”.
2. Histórico escolar da(s) disciplina(s) cursada(s) (comprovante de aprovação em
disciplina para APG);
3. Ementa(s) da(s) disciplina(s) (para disciplina cursada em outra Instituição de Ensino
Superior);
PASSO A PASSO:
1. Acessar a Caixa Postal (usuário é o número de matrícula, a senha é a senha da
matrícula) e assinar o termo de assinatura eletrônica, as instruções para isto estão aqui;
2. Acessar o Portal de Documentos (usuário é o número de matrícula, a senha é a senha
da matrícula), clicar em “NOVO” e “PROCESSO”

PRÓXIMA TELA:
Tipo documental: Solicitação de aproveitamento de disciplinas de pós-graduação - APG (134.23)
Procedência: o discente deverá selecionar a matrícula do curso
Descrição: SOLICITA APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS
Clicar em “SALVAR”

Com o processo criado (processo n. 23081.XXXXX/2022-XX, anotar o número) é
necessário anexar os documentos obrigatórios.
PRÓXIMA TELA:
Para incluir o(s) documento(s) no sistema, clicar no respectivo documento e em
“+ADICIONAR” e “+ENVIAR”

PRÓXIMA TELA:
Tipo documental: preenchimento automático
Para inserir o documento clicar em “ESCOLHER ARQUIVO”.
O documento inserido foi: marcar Gerado eletronicamente OU Digitalizado
Tipo de conferência: varia conforme a opção anterior
Assinar documento? Marcar SIM
Responsável pela guarda: Marcar INTERESSADO (selecionar a matrícula)
Clicar em “ADICIONAR”

Incluir os demais documentos da mesma forma.
PRÓXIMA TELA:
Conferir os documentos incluídos conforme a tela abaixo.
Após conferir, clicar em “SALVAR”.

PRÓXIMA TELA:
É necessário que o discente faça a assinatura eletrônica nos documentos que foram
anteriormente marcados como “Assinar?”.
Vínculos: selecionar a matrícula
Confirme sua senha: senha da matrícula
Clicar em “OK”

PRÓXIMA TELA:
Com os documentos inseridos e assinados(quando for o caso), clicar em “TRAMITAR”,
conforme tela abaixo:

PRÓXIMA TELA:
A próxima tela refere-se ao destino do processo.
Após conferir os dados conforme tela abaixo, clicar em “TRAMITAR”

Para consultar a tramitação do processo acesse aqui e informe o número do processo
criado, clicar em “pesquisar” (após clicar na respectiva pasta do processo para abrir, após
abrir, clicar em “detalhes” e depois “tramitações”).
Para consultar a inclusão da disciplina, acesse seu Histórico Escolar no Portal do Aluno.

