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RESOLUÇÃO CONSUP/FAHESP/IESVAP N 001/2017, de 29 de março de 2017.

REFORMULA O REGULAMENTO REFERENTE
AOS CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO DE
ESTUDOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS
HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ FAHESP, MATIDA PELO INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO
PARNAÍBA - IESVAP.

O CONSELHO SUPERIOR da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e
da Saúde do Piauí - FAHESP, no uso de suas atribuições regimentais e
considerando que o aproveitamento de estudos é uma concessão das
instituições de ensino superior; considerando a possível equivalência de
estudos cursados em outra instituição de ensino superior; e considerando a

seriedade com que a Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do
Piauí transmite aos seus alunos o conhecimento necessário para a formação
profissional do indivíduo,

RESOLVE:

Art. 1o Estabelecer regulamento para aproveitamento de estudos de disciplinas
cursadas, com aprovação, em outras instituições de ensino superior para
alunos dos seus cursos de graduação, conforme anexo a presente Resolução.

Art. 2o A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogada a Resolução do Conselho Superior n 007/2015, de 21 de
dezembro de 2015.
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Diretor Geral
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ANEXO À RESOLUÇÃO CONSUP/FAHESP/IESVAP N 001/2017, de 29 de março de
2017.

REGULAMENTO PARA APROVEITAMENTO DE ESTUDOS DOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO DA FAHESP/IESVAP

SEÇÃO I
DA DEFINIÇÃO
Art. 1o Os critérios para aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas,

com aprovação, em outras instituições de ensino superior estão definidos no
presente Regulamento.
Art. 2o Define-se por aproveitamento de estudos o reconhecimento dos

créditos de disciplina cursada em outra instituição de ensino superior, mediante
análise do conteúdo programático, tempo de conclusão, conceito obtido e
carga horária dos estudos realizados pelo aluno, observando-se os
cumprimentos dos pré-requisitos.

Parágrafo único. Não serão objetos de análise para aproveitamento de
estudos, disciplinas cursadas em cursos com nível de pós-graduação, ou seja,
especialização, mestrado ou doutorado, para a graduação.

SEÇÃO II
DA SOLICITAÇÃO
Art. 3o Pode solicitar aproveitamento de estudos o aluno admitido no curso de
Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí
(FAHESP) que tenha créditos válidos em disciplinas cursadas em instituição de
ensino superior nacional ou estrangeira.
Art. 4o A solicitação deve ser efetuada na Secretaria Acadêmica, até dois

semestres letivos após a admissão do aluno na FAHESP.
1 0 período de solicitação está estabelecido no Calendário Acadêmico.
2 - A solicitação será instruída com os seguintes documentos, expedidos por

estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo MEC:
I.Histórico Escolar (Original ou cópia autenticada) com a indicação de
aprovação na disciplina ou certidão de aproveitamento da disciplina e
respectivas notas de aprovação e freqüência do aluno;
II.Programa de Disciplina ou Plano de Ensino da disciplina do curso de
origem (original e autenticado pela Secretaria Acadêmica da IES de
origem), contendo no mínimo, o período letivo em que disciplina foi
cursada, a carga horária, o conteúdo programático, os critérios de

avaliação e a bibliografia utilizada.
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3 As disciplinas para as quais o aluno solicita aproveitamento devem ser
cursadas regularmente até a conclusão do processo.
5o O aluno deve solicitar o aproveitamento de estudos uma única vez por

disciplina, requerendo a análise das disciplinas cursadas com aprovação na
instituição de origem, informando corretamente para quais disciplinas deseja
solicitar o aproveitamento e qual disciplina cursada é correspondente.

6 Não são aceitos pedidos de aproveitamento de estudos de disciplinas
cursadas e/ou concluídas em outra instituição de ensino superior durante o
período em que o aluno estiver matriculado ou com a matrícula trancada na

FAHESP.

SEÇÃO III
DA ANÁLISE
Art. 5 O pedido será analisado pelo Coordenador de Curso que deverá
requerer ao professor da disciplina a que se vincula a respectiva atividade
curricular, o parecer conclusivo sobre seu deferimento ou indeferimento.

1 As disciplinas para as quais o aluno solicita aproveitamento devem ser
cursadas regularmente até a conclusão do processo.

2 Não é permitido acrescentar documentos após a entrega da solicitação.
3 Documentos em língua estrangeira devem ser enviados junto com a

tradução por tradutor juramentado.
Art. 6 Os pedidos de aproveitamento de estudos serão analisados para a
verificação do conteúdo ministrado na instituição de origem e sua adequação
ao conteúdo da FAHESP, ressalvando-se:

I- a disciplina cursada na instituição de origem deve ter carga horária
equivalente ou superior à da disciplina correspondente e conteúdo
programático superior a 95% do conteúdo ministrado na FAHESP;
II- a equivalência ou similaridade da nomenclatura não faz presumir a
equivalência do conteúdo programático;
III- o intervalo de tempo entre a conclusão da disciplina cursada em outra

instituição de ensino superior e a data em que ela será iniciada na
FAHESP/IESVAP não poderá ser superior a 60 (sessenta) meses.
Art. 7 As disciplinas aproveitadas serão consideradas cursadas e serão
lançadas no Histórico Escolar, ficando o aluno isento de cumprir a(s)

disciplina(s) dispensada(s), com direito ao abatimento financeiro proporcional
correspondente.
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Art. 8o Em caso de indeferimento, a(s) disciplina(s) não dispensada(s) deve(m)
ser cursada(s) pelo aluno, sob pena de reprovação.
Art.9

O aluno que solicitou aproveitamento de estudos e que

concomitantemente tenha se matriculado na disciplina, após o deferimento da
solicitação, tem o registro de créditos lançado no histórico escolar e a matrícula
na disciplina é automaticamente cancelada.

SEÇÃO IV
FLUXO DO PROCESSO E DOS PRAZOS
Art. 10. Após a abertura do atendimento, este irá aguardar o pagamento da

taxa para que seja encaminhado para a sua 1a Etapa denominada Análise da
Secretaria.

1. Esta etapa é de responsabilidade do Setor de Secretaria Acadêmica. Um
Atendente pertencente ao Setor, deverá realizar a apropriação do atendimento
em uma fila de atendimentos, para que possa dar continuidade ao mesmo.

Este atendente irá validar a documentação e poderá executar as seguintes
ações:
•Indeferir, caso existam divergências na documentação, informando a

justificativa (o atendimento irá retomar para o aluno para que este tenha
conhecimento do encerramento do mesmo);

•Alterar a situação do atendimento para Aguardando Complementação
de Documentação, onde a solicitação de complementação será
realizada por telefone (o atendimento fica sob a responsabilidade do
atendente);
•Encaminhar o atendimento para Análise pela Coordenação.

2. Caso a documentação esteja correta, o atendente irá realizar a cópia
eletrônica da documentação e anexar os arquivos ao atendimento no sistema.

3. O prazo máximo para esta etapa do atendimento é de 5 (cinco) dias
úteis. Somente após anexar a documentação ao atendimento, a secretaria
deverá movimentar o atendimento encaminhando para a 2a Etapa denominada

Análise pela Coordenação.
4 Esta 2a etapa é de responsabilidade do(a) Coordenado^a) do Cur
qual o(a) aluno(a) está matriculado.
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5 O prazo para o(a) Coordenador(a) do Curso resolver esta etapa do
atendimento é de 10 dias úteis.
6. Após encerramento da análise pelo Coordenador do Curso e o processo

sendo deferido, deverá o atendimento ser encaminhado para a 3a Etapa
denominada Pendente de Inclusão no Sistema.

7. O (a) atendente da Secretaria Acadêmica receberá o atendimento e terá
um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para realizar a inclusão do
Aproveitamento de Estudos no sistema, conforme estabelecido em edital.
8. Ao finalizar o processo de inclusão do aproveitamento no sistema, irá
finalizar o atendimento, que é novamente encaminhado para o aluno, para que
este tenha conhecimento do encerramento do processo.

9. O prazo máximo para a finalização do processo de Aproveitamento de
Estudo é de 20 dias úteis.
Art. 11. Caso o(a) aluno(a) tenha o seu processo de Aproveitamento de
Estudos deferido, o abatimento financeiro proporcional correspondente,

somente será lançando à partir do mês seguinte ao da finalização do processo.
Parágrafo Único: O abatimento financeiro proporcional correspondente não
será retroagido, em hipótese alguma, aos vencimentos anteriores ao processo.

SEÇÃO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. No caso de transferência externa - aluno transferido de outra instituição
-, o(a) coordenador(a) do Curso procede a análise dos documentos da
instituição de origem, dispensando-se a solicitação de aproveitamento pelo
aluno.

Parágrafo único. 0(a) aluno(a) toma ciência formalmente do despacho da
Coordenação do Curso no Protocolo Unificado ou pelo Portal do Aluno.
Art. 12. Casos omissos serão avaliados pelo Colegiado de Curso.
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