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A análise para aproveitamento de estudos como CCCG será baseada nos 

seguintes critérios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES APROVEITAMENTO DE COMPONENTES CURRICULARES 
E DE ESTUDOSDO CURSO DE ENFERMAGEM – UNIPAMPA 

INFORMAÇÕES GERAIS 
Em virtude da necessidade de avaliação dos pedidos de aproveitamento dos componentes 

curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIPAMPA, campus Uruguaiana, Rio Grande 

do Sul/Brasil, criou-se a Comissão Interna de Avaliação de Aproveitamento de Componentes 

Curriculares e de Estudos (CIDACE)
1
. 

 

O discente poderá requerer dispensa de componentes curriculares do Curso de Enfermagem da 

UNIPAMPA, sendo deferida ou não o aproveitamento a partir de análise realizada pela CIDACE e 

deferido pelo Coordenador de Curso. 

COMPONENTE CURRICULAR OBRIGATÓRIO 
- Carga horária deve corresponder a no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do 

componente que se requer a dispensa, considerando créditos teóricos e práticos; 

 

- Exige-se, no mínimo 60% (sessenta por cento) de identidade ao conteúdo do componente 

curricular do Curso da Enfermagem (UNIPAMPA). 

As solicitações deverão ser devidamente 
preenchidas e encaminhadas em 

formulário específico junto a Secretaria 
Acadêmica conforme calendário 

institucional no qual deverá mencionar o 
código e nome do(s) componente(s) que se 

requer dispensa 

COMO PROCEDER! 
DOCUMENTOS (originais e/ou autenticados 

pela Secretaria) 

- histórico escolar na instituição em que cursou 

o(s) componente(s) que solicita aproveitamento, 

com aprovação e carga horária do componente;  

- ementário do(s) componente(s) curricular(es) 

que se requer aproveitamento, exceto para os 

componentes cursados na Unipampa;  

- plano de ensino ou cronograma de atividades, 

quando disponível pela instituição em que 

cursou o(s) componente(s) que se requer 

aproveitamento.  

Mais informações constam 
no Regimento da CIDACE 

(você tem acesso pela 
página do curso) 



 
Figura 1 – Fluxograma de avaliação de requerimentos de aproveitamento de componente curricular com dispensa de 

componente curricular obrigatório do Curso de Enfermagem UNIPAMPA. 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Fluxograma de avaliação de requerimentos de aproveitamentos de componentes curriculares como CCCG do 

Curso de Enfermagem UNIPAMPA. 2018.  

COMPONENTE CURRICULAR COMPLEMENTAR DE GRADUAÇÃO 
- Não entrar em sobreposição com componente curricular obrigatório, ou seja, ter menos de 60% de 

equivalência com componente curricular obrigatório; 

- O componente deverá ter sido cursado há no máximo 5 anos e ter nota equivalente ao conceito de 

aprovação exigido pela Unipampa; 

- Possuir aplicabilidade quanto ao objeto, campo e a área de formação profissional, e devem 

contribuir com a área de formação e atuação conforme perfil do egresso do PPC do curso de 

Enfermagem; 

- O componente que se requer aproveitamento e que não constar na lista de componentes 

complementares de graduação sugeridos no PPC Enfermagem ou em quadro regularmente atualizado 

pela comissão, deverá possuir como anexo uma carta de justificativa para o aproveitamento 

formulada e assinada pelo discente.  


