
 

 

 

 

 

DISPENSA DE DISCIPLINAS 

 

Visando agilizar os processos acadêmicos, a Coordenação do curso de Letras 

Português - EAD elaborou um esquema explicativo de como os alunos podem realizar a 

solicitação de Aproveitamento/Dispensa de Disciplinas pelo Portal do Aluno. 

 

PASSO A PASSO - DISCIPLINAS CURSADAS NA UFSM: 

1. Acessar o Portal do Aluno; 

2. Na barra superior, clicar em "Alteração Curricular" e selecionar o item 

"Requerimento de Dispensa ou Aproveitamento de Disciplina"; 

3. Em seguida, abrirá a página "Processos de Dispensa"; 

3.1 No canto inferior direito, haverá um botão "+ Solicitar Dispensa". Clicar no 

botão; 

4. A próxima página será "Tipo de Dispensa"; 

4.1 Haverá um ícone no centro com a frase "Dispensa de Disciplina". Clicar 

nesse ícone; 

4.2 Em seguida, clicar em "Próximo" no canto inferir direito; 

5. A página seguinte será "Novo Processo de Dispensa de Disciplina" - Passo 1 

5.1 Esse espaço deve ser preenchido com as informações referentes à disciplina 

obrigatória oferecida pela UFSM para a qual se quer pedir aproveitamento; 

5.2 Para localizar a disciplina, deve-se procurar por seu código clicando na 

lupa do espaço "Código da disciplina"; 

5.3 Após todos os campos preenchidos, clique em "Próximo" no canto inferior 

direito; 

6. A página seguinte será o passo 2 - "Disciplinas cursadas na UFSM"; 

6.1 O passo 2 deve ser preenchido com as informações da disciplina - já 

cursada na instituição - da qual se deseja solicitar o aproveitamento; 

6.2 Finalizado o preenchimento do passo 2, clicar em "+Adicionar" e, em 

seguida, clicar em "Próximo"; 

7. As próximas duas páginas que abrirão em seguida, passos 3 e 4, são 

destinadas ao aproveitamento de disciplinas cursadas em outras IES. Como se quer 
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aproveitar disciplinas cursadas na UFSM, os passos 3 e 4 devem ser pulados, clicando 

em "Próximo"; 

8. Finalizar o processo. 

 

PASSO A PASSO - DISCIPLINAS CURSADAS EM OUTRA IES: 

1. Acessar o Portal do Aluno; 

2. Na barra superior, clicar em "Alteração Curricular" e selecionar o item 

"Requerimento de Dispensa ou Aproveitamento de Disciplina"; 

3. Em seguida, abrirá a página "Processos de Dispensa"; 

3.1 No canto inferior direito, haverá um botão "+ Solicitar Dispensa". Clicar no 

botão; 

4. A próxima página será "Tipo de Dispensa"; 

4.1 Haverá um ícone no centro com a frase "Dispensa de Disciplina". Clicar 

nesse ícone; 

4.2 Em seguida, clicar em "Próximo" no canto inferir direito; 

5. A página seguinte será "Novo Processo de Dispensa de Disciplina" - Passo 1 

5.1 Esse espaço deve ser preenchido com as informações referentes à disciplina 

obrigatória oferecida pela UFSM para a qual se quer pedir aproveitamento; 

5.2 Para localizar a disciplina, deve-se procurar por seu código clicando na 

lupa do espaço "Código da disciplina"; 

5.3 Após todos os campos preenchidos, clique em "Próximo" no canto inferior 

direito; 

6. A página que abrirá em seguida é destinada ao aproveitamento de disciplinas 

cursadas na UFSM. Como se quer aproveitar disciplinas cursadas em outras IES, esta 

parte deve ser pulada, clicando em "Próximo"; 

7. A página seguinte será o passo 3 - "Disciplinas cursadas em Outras IES"; 

7.1 O passo 3 deve ser preenchido com as informações da disciplina - já 

cursada em outra instituição - que se deseja usar para solicitar o aproveitamento; 

7.2 É obrigatório anexar o Histórico Escolar e Conteúdo Programático da 

disciplina cursada em outra instituição de ensino; 

7.3 Finalizado o preenchimento do passo 3, clicar em "+Adicionar" e, em 

seguida, clicar em "Próximo"; 

8. O passo seguinte, de número 4, é o momento de anexar as ementas e demais 

documentos referentes às disciplinas cursadas em outras IES. 

9. Finalizar o processo. 

 


