
EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS 

 

A solicitação de equivalência de disciplinas deverá ser protocolada uma única vez por ocasião 

do ingresso na UFPR e, quando for o caso, no retorno de intercâmbio na Coordenação do 

Curso.  

 

Há duas modalidades de alunos que podem solicitar EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS: 

 

a) Alunos que ingressarem no curso de Ciências Sociais, desde que façam a solicitação e 

apresentem toda a documentação exigida, no início do curso, conforme calendário 

acadêmico. 

b) Alunos pertencentes ao curso, que sejam aprovados em disciplinas de outras 

instituições de ensino superior (nacional ou internacional) através de mobilidade 

acadêmica devidamente formalizada pela Assessoria de Relações Internacionais - 

ARI.  

 

OBS: No caso da alínea "a", caso o aluno perca o prazo para protocolar pedido de 

EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINA, poderá, posteriormente, solicitar Exame de 

Adiantamento de Conhecimento.  

 

Entende-se por equivalência em disciplina junto ao registro ativo do aluno na UFPR, a isenção 

da obrigatoriedade de cursar uma disciplina por haver sido aprovado em disciplina com conteúdo 

programático idêntico ou semelhante ou de conteúdo relevante para a formação profissional, 

cursada em outro registro, currículo, curso ou instituição. 

 

Na EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS, ao contrário do Adiantamento e do Aproveitamento de 

Disciplinas, o aluno não precisa ser aprovado em exame para comprovação de conhecimento, 

basta que ele protocole junto à Coordenação o pedido de Equivalência, acompanhado dos 

documentos comprobatórios:  

 

a) Histórico escolar ou certificado original, da época de conclusão da disciplina, completo e 

atualizado, em que constem a denominação da disciplina, sua carga horária total, nota 

ou conceito e frequência obtidas, bem como os parâmetros mínimos para aprovação na 

Instituição de origem; 



 

b) Programas das disciplinas cursadas na instituição de origem com autenticação (carimbo, 

visto ou autenticação eletrônica, etc.), onde constem os planos de ensinos (ementa, 

carga horária, objetivos, conteúdo programático ou desdobramento da área de 

conhecimento em unidades, procedimentos didáticos, formas de avaliação e bibliografia 

básica utilizada). 

 

O aluno interessado em solicitar EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS deverá saber que: 

 É necessário que os documentos comprobatórios (Histórico Escolar e Programas de 

Disciplinas) sejam apresentados em via original, devidamente assinados e carimbados 

pela instituição de origem.  

 Estando os documentos comprobatórios redigidos em língua estrangeira (como nos 

casos de intercâmbio), caberá ao aluno apresentá-los também na versão traduzida à 

língua portuguesa, sendo exigida tradução juramentada do Histórico Escolar. 

 Mesmo que o aluno obtenha equivalência em todas as disciplinas do período de 

ingresso (semestre/ano) deverá, sempre que possível, ter matrícula respeitando-se o 

limite mínimo da carga horária semanal estabelecida no Projeto Pedagógico do Curso. 

  Será dada ciência ao aluno, por escrito, do resultado da análise do pedido de 

equivalência, sendo que os pedidos de reconsideração devem ser protocolados no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data da ciência que consta nos autos do 

processo. 

 Para alunos do curso, que farão Mobilidade Acadêmica (intercâmbio): 

 O aluno de curso de graduação da UFPR que se beneficiar de convênios, 

termos de cooperação, ou quaisquer outros mecanismos de intercâmbio 

celebrados com outras Universidades, nacionais ou estrangeiras, poderá ter 

validada, pelo colegiado de curso, as disciplinas cursadas na instituição 

convenente, desde que esteja estabelecida no Plano de Estudos previamente 

aprovado no momento da saída para o intercâmbio. 

 A coordenação do curso deverá aprovar o Plano de Estudos de que trata o 

caput. 

 Caso haja alteração do plano de estudos no momento da matrícula da 

universidade de destino, o aluno deverá submeter esta alteração ao 

Coordenador para posterior solicitação de análise de equivalência. 



 A solicitação de equivalência de disciplinas deverá ser protocolada uma única 

vez por ocasião do retorno de intercâmbio na coordenação do curso ao qual o 

aluno pertence. 

 Para alunos ingressantes no curso: 

 O protocolo da solicitação de Equivalência deverá ocorrer até 10 dias após a 

efetivação do registro acadêmico mediante processo administrativo 

cadastrado no SIE pela Coordenação de Curso. 

 Aos ingressantes pelos processos seletivos que necessitam de confirmação de 

registro, o prazo começará a contar a partir da data de assinatura da listagem de 

confirmação do registro e de efetiva ocupação vaga. 

 Os critérios para equivalência serão: 

a. No caso da carga horária total da disciplina cursada ser inferior à carga 

horária do conteúdo daquela à que se pede equivalência, será observada a 

frequência que consta no histórico escolar apresentado devendo a 

frequência ser no mínimo 75% da carga horária da disciplina pretendida. 

Não será concedida equivalência se a carga horária efetivamente obtida 

pelo aluno (Carga Horária da Disciplina na IES de origem multiplicado pela 

frequência) for inferior a 75% da carga horária daquela que se pede 

equivalência;  

b. O conteúdo da disciplina cursada deve corresponder a, pelo menos, 75% do 

conteúdo daquela a que se pede equivalência. A análise do conteúdo 

programático das disciplinas deverá considerar a correspondência dos 

tópicos e títulos da ementa, bem como as semelhanças na terminologia (nos 

pontos) do programa aprovado para a disciplina conforme a bibliografia 

utilizada, bem como as suas variações e atualizações; 

c. A equivalência de uma disciplina poderá ser resultante de uma ou mais 

disciplinas; 

d. Uma disciplina poderá resultar na concessão de equivalência para mais de 

uma disciplina; e 

e.  A disciplina deve ter sido cursada nos últimos 10 (dez) anos, sendo que a 

contagem do tempo deverá considerar o período entre o término da 

disciplina concluída conforme documento comprobatório (histórico escolar) 

apresentado e o início do período letivo, definido no Calendário Acadêmico 

da UFPR.  


