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DISPENSA POR APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS é o resultado do reconhecimento da equivalência de componente curricular de 
curso de graduação da UNIPAMPA, com um ou mais componentes curriculares cursados em curso superior de 
graduação, ou de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, autorizados ou reconhecidos. 

A equivalência de estudos, para fins de aproveitamento do componente curricular cursado, só é concedida 
quando corresponder a no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária e a 60% (sessenta por cento) 
de identidade do conteúdo do componente curricular de curso da UNIPAMPA. 

 

Para esta ação, considerando o atual contexto e a realização das atividades acadêmicas de forma remota, a 
PROGRAD disponibilizou formulários, por campus, para que os discentes possam realizar suas solicitações. A 
solicitação compreende no preenchimento do formulário e na anexação dos documentos comprobatórios 
(histórico acadêmico que conste o componente cursado e ementa do componente cursado). 

Importante: O discente deverá utilizar o seu e-mail institucional para o preenchimento do formulário. A 
utilização do login e da senha institucional servirá como elemento de autenticação e assinatura eletrônica, 
ficando dispensado, assim, o envio de documento físico assinado. 

No quadro abaixo, acesse o link do seu campus e faça a sua solicitação. Fique atento: os formulários apenas 
estarão abertos nos períodos estabelecidos no Calendário Acadêmico vigente. 

 

Quadro 1. Formulários para solicitação de aproveitamento e a dispensa de componentes curriculares, por campus. 

Alegrete https://forms.gle/yEi57YAiPT5ML6b16
 

Bagé https://forms.gle/kSxWdJz4nnFofRbq8
 

Caçapava do Sul https://forms.gle/KPoKkXoCm3qchVm89
 

Dom Pedrito https://forms.gle/S6Z5oRViqqnCvQpm7
 

Itaqui https://forms.gle/gnDsRqyFYNxQbyb18
 

Jaguarão https://forms.gle/eAoHUgD6LaVtyFnr9
 

Santana do Livramento Contate a Secretaria Acadêmica do Campus 

São Borja https://forms.gle/W7FJaXpYmJ2dstXa9
 

São Gabriel https://forms.gle/iYeARcBQtpNvFb4C8
 

Uruguaiana https://forms.gle/oHEsHqgfA5uULRNW8
 

 

Caso possua dúvidas, entre em contato com a PROGRAD pelo e-mail: prograd@unipampa.edu.br, ou com a 
coordenação do seu curso. Fique atento aos e-mails da secretaria acadêmica do seu campus. 

Confira sempre o seu  e-mail institucional, ele é o meio de comunicação oficial da Unipampa com você. 
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