
ADIANTAMENTO DE CONHECIMENTO 
 

Se o aluno comprovar domínio de conhecimento de conteúdo em qualquer das disciplinas 
disponíveis para exame de ADIANTAMENTO DE CONHECIMENTO, poderá requerê-lo e, 
caso obtenha nota igual ou superior a 50 (cinquenta) estará dispensado de cursá-la.  
 
Esta é a típica situação na qual o aluno que já tenha concluído ou estuda simultaneamente em 
outro curso superior e, porventura, tenha sido aprovado em disciplina semelhante ao do curso de 
ciências sociais. Ou ainda, alunos que perderam o prazo ou tiveram seus pedidos indeferido 
quanto à solicitação de EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINA. 
 
Os exames de ADIANTAMENTO DE CONHECIMENTO deverão ocorrer por solicitação 
fundamentada do aluno junto ao Colegiado de Curso, devendo aquele protocolar o pedido junto 
à Coordenação, observando sempre os prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico.  
 
A solicitação deverá ser acompanhada de documentos comprobatórios ou constituir-se de 
uma solicitação circunstanciada que indique o domínio de conhecimento de conteúdo. O 
Colegiado fará a análise do pedido considerando, isolada ou conjuntamente: 

a) O fato de o aluno ter extraordinário aproveitamento nos estudos ou altas habilidades ou 
superdotação; 

b) As competências profissionais anteriormente desenvolvidas ou adquiridas no trabalho; 
c) Os conhecimentos adquiridos em outros cursos; 
d) As atividades acadêmicas, artísticas ou culturais desenvolvidas anteriormente e que tem 

relação com os objetivos da disciplina e com o perfil profissional do egresso.  
e) O fato de ter cursado uma disciplina similar em outro registro acadêmico, curso 

ou instituição. 
 

Uma vez aprovado o pedido de ADIANTAMENTO DE CONHECIMENTO, por parte do Colegiado 
do Curso, o processo será encaminhado ao departamento responsável pela disciplina, o qual 
providenciará todos os atos e procedimentos para a convocação do aluno, elaboração e 
aplicação do exame, lançamento de nota e outros procedimentos afins.  

 
É possível solicitar ADIANTAMENTO DE CONHECIMENTO, para todas as disciplinas do rol de 
optativas do respectivo curso, bem como para as disciplinas obrigatórias, conforme quadro 
abaixo. Não é possível solicitar ADIANTAMENTO DE CONHECIMENTO para disciplinas 
obrigatórias do Núcleo Comum, disciplinas de métodos, práticas, TCC ou qualquer outra 
obrigatória que não conste no quadro abaixo.  
 

Relação de Disciplinas Obrigatórias do curso de Ciências Sociais disponíveis para 

Solicitação de Exame de Adiantamento e Aproveitamento de Conhecimento  

APROVADAS PELO COLEGIADO DO CURSO 

CÓDIGO NOME 

HC318 SOCIOLOGIA E MODERNIDADE NO BRASIL 

HC319 POLÍTICAS PÚBLICAS E CONTROLE SOCIAL 

HC320 CORPO, SEXUALIDADE E SAÚDE 

HC321 CULTURA, COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE 

HC324 ATORES, IDENTIDADES E SUJEITOS NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS 

HC325 TRABALHO E DESIGUALDADE SOCIAL 



CÓDIGO NOME 

HC326 ESPAÇO, SOCIEDADE E NATUREZA 

HS102 LABORATÓRIO ETNOGRÁFICO I. 

HS103 ANTROPOLOGIA NA FRANÇA: PERSPECTIVAS CLÁSSICAS E CONTEMPORÂNEAS 

HS104 
ANTROPOLOGIA CULTURAL NORTE AMERICANA: PERSPECTIVAS CLÁSSICAS E 
CONTEMPORÂNEAS 

HS105 
ANTROPOLOGIA SOCIAL BRITÂNICA: PERSPECTIVAS CLÁSSICAS E 
CONTEMPORÂNEAS 

HS106 ARQUEOLOGIA I: PRÉ-HISTÓRIA GERAL 

HS107 ARQUEOLOGIA II: PRÉ-HISTÓRIA BRASILEIRA 

HS109 OUTRAS ANTROPOLOGIAS: DIFERENTES CONTEXTOS E NOVAS PERSPECTIVAS, 

 
O aluno interessado em solicitar APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTO deverá saber que: 
 

 Não será permitida solicitação de ADIANTAMENTO DE CONHECIMENTO ao aluno 
regularmente matriculado na disciplina no mesmo período. 

 Os prazos para a solicitação, encaminhamento pela Coordenação de Curso e de 
realização dos exames de adiantamento de conhecimento serão definidos no calendário 
acadêmico. 

 Não se aplica o exame de adiantamento de conhecimento às disciplinas de Estágio, 
Monografia, Trabalho de Conclusão de Curso e Projeto. 

 O departamento responsável pela aplicação do exame divulgará em edital o local e a 
data para realização do exame com, no mínimo, 02 (dois) dias úteis de antecedência 
respeitando-se o Calendário Acadêmico. 

 O exame de ADIANTAMENTO DE CONHECIMENTO cobrirá todo o conteúdo 
programático da disciplina conforme aprovado no respectivo Plano de Ensino (programa 
da disciplina) em vigor no período de realização do exame. 

 O Plano de Ensino ficará disponível para consulta do aluno (p.ex. na internet ou no edital 
do departamento). 

  A ausência não justificada ou a não realização pelo aluno do exame de 
ADIANTAMENTO DE CONHECIMENTO implicará em reprovação (com atribuição de 
nota zero). 

  Nos exames de adiantamento de conhecimento, não haverá segunda chamada. 

 São considerados impedimentos do aluno para justificar a ausência do exame de 
adiantamento de conhecimento os mesmos casos e condições definidos para a segunda 
chamada das avaliações das disciplinas conforme estabelecido na Resolução 37/97 - 
CEPE. 

 Outros casos e condições deverão ser decididos pela chefia de departamento. 

 Na ausência, o aluno ou seu representante legal deverá apresentar a justificativa ao 
departamento no prazo de três (3) dias úteis, contados a partir da data da realização do 
exame de ADIANTAMENTO DE CONHECIMENTO, apresentando a documentação 
comprobatória correspondente, devendo o departamento manifestar-se no prazo 
máximo de três (03) dias úteis. 

 Deferido o pedido de justificativa de ausência, o departamento não cadastrará a 
reprovação. 

 Nos exames de adiantamento de conhecimento serão aplicados os mesmos 
procedimentos para revisão de avaliações conforme estabelecido na Resolução 37/97 - 
CEPE. 
 


