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APROVEITAMENTO DE DISCPLINAS 

 

1 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

- Requerimento de dispensa ou aproveitamento de disciplina, preenchido 

corretamente (.pdf); 

- Documento comprobatório da disciplina que quer utilizar para aproveitamento (ex.: 

histórico escolar) em .pdf; 

- Para disciplinas realizadas em outras IES, que não UFSM, é necessário o programa 

das disciplinas. 

 

2 ABERTURA DO PROCESSO 

 

2.1 Entre no Portal de Documentos e faça seu login; 

2.2 No canto superior esquerdo da página, clique em Novo; 

2.3 Abrirá a seguinte tela: 

 

 

 

 



 
 
 
 
2.4 Em “Tipo documental”, você deve preencher: Solicitação de aproveitamento de 

disciplinas de pós-graduação – APG (134.23); 

2.5 O sistema preencherá automaticamente o campo “Procedência”; 

2.6 O sistema preencherá o campo “Descrição” da forma padrão. Sugerimos que você 

especifique, incluindo seu nome, o nome do Programa e o nome da disciplina, ou o 

termo diversas, caso seja mais de uma; 

2.7 Confira os dados para ver se está tudo preenchido corretamente, e depois clique 

em “Salvar”. 

 

3 INCLUSÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

 

Quando você clicar em adicionar, abrirá uma nova tela, referente ao documento a ser 

adicionado: 

- Tipo documental será preenchido automaticamente; 

- Você deve marcar a opção “gerado eletronicamente” se for um arquivo convertido 

diretamente em .pdf (exemplo: histórico obtido do portal do aluno) ou “digitalizado” (se 

foi escaneado um documento físico original; 

- Tipo de conferência é “sem autenticação”, no caso do formulário, e “autenticado”, se 

for um histórico escolar do Portal do Aluno; 

- Assinar documento é “sim”. 

 



 
 
 
 
Após inseridos os documentos, confira se eles aparecem corretamente na aba 

“Documentos Inseridos”, a assine os mesmos (clicando na chave que vai aparecer na 

coluna “ações”. 

 

Feito isso, você clica em “Salvar”. 

 

4. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO 

 

Confira se o destino é o curso (Unidade 02.10.18.00.0.0 - CURSO-PROGRAMA PG 

EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE) e tramite o processo. 

 

Aconselhamos que você anote o número do processo, e nos envie um e-mail 

informando que o mesmo foi tramitado. 

 

 

APROVEITAMENTO DE TESTE DE SUFICIÊNCIA 

 

 Para aproveitamento do Teste de Suficiência, o processo é o mesmo. Muda 

apenas o comprovante.  

 


