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1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

O Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) tem como 

missão promover a educação superior de qualidade, com vistas à formação de sujeitos 

comprometidos e capacitados a atuarem em prol do desenvolvimento sustentável da região e 

do país (PROGRAMA PEDAGÓGICO DO CURSO, 2016). 

Esta perspectiva é almejada a partir da formação de enfermeiros generalistas na 

perspectiva científica, política, humanística e ética, contemplando o desenvolvimento das 

competências e habilidades pertinentes ao exercício da Enfermagem (PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO, 2016).  

O perfil do enfermeiro formado pelo Curso de Enfermagem da UNIPAMPA é 

generalista, humanista, crítica e reflexiva. Profissional qualificado para o exercício de 

Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz 

de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no 

perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as 

dimensões biopsicossociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do 

ser humano (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2016).  

A matriz curricular do curso de Enfermagem é estruturada em componentes 

curriculares. O regime de matrícula é semestral, por componente curricular e respectiva carga 

horária/créditos, sendo que cada 15 (quinze) horas corresponde a 1 (um) crédito.  

O currículo do curso prevê uma carga horária total de 4.000 (quatro mil) horas, 

realizadas em componentes curriculares presenciais. O currículo fixo obrigatório prevê 3.660 

(três mil seiscentos e sessenta) horas, desenvolvidas em componentes curriculares, conforme: 

componentes curriculares obrigatórios – 2.790 (duas mil setecentos e noventa) horas; trabalho 

de conclusão de curso (TCC) – 90 (noventa) horas; e estágio curricular supervisionado – 780 

(setecentos e oitenta) horas.  

O currículo exige 200 (duzentas) horas de Atividades Complementares de Graduação 

(ACGs), caracterizadas por atividades de ensino, pesquisa e extensão, as quais são 

desenvolvidas no decorrer do curso e selecionadas pelo discente. Estas devem ser 

contempladas em 60 horas de atividades de ensino, 60 horas em atividades de pesquisa, 60 

horas de atividades de extensão e 20 horas de atividades culturais, artísticas, sociais e de 

gestão.  
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E 140 (cento e quarenta) horas de Componentes Curriculares Complementares de 

Graduação (CCCG), definidas como atividades desenvolvidas pelo discente, no âmbito de sua 

formação humana e acadêmica, com o objetivo de atender ao perfil do egresso da 

UNIPAMPA e do respectivo curso de graduação, bem como a legislação pertinente. 

Nessa conjuntura, muitos discentes que ingressam no curso de Enfermagem advêm da 

reopção de outros cursos da UNIPAMPA, ou possuem atividades realizadas em cursos de 

outras universidades. Para esses discentes, há a possibilidade de requerer o aproveitamento de 

componentes cursados nestes cursos em modo de dispensa de componentes curriculares 

obrigatórios na Enfermagem UNIPAMPA ou como carga horária de CCCG.  

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, propõem-se a criação de uma Comissão Interna de 

Avaliação de Aproveitamento de Componentes Curriculares e de Estudos (CIDACE). Neste 

ínterim, o presente regimento (ANEXO I) objetiva apresentar a proposta e os critérios de 

avaliação da referida. 
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2 APROVEITAMENTO DE COMPONENTE CURRICULAR E DE ESTUDOS 

Os critérios de avaliação do aproveitamento de componente curricular e de estudos pela 

Comissão foram pautados na Resolução Nº 29, de 28 de abril de 2011 da UNIPAMPA, que 

aprova as normas básicas de graduação, controle e registro das atividades acadêmicas, que em 

seu Capítulo V refere-se ao aproveitamento de estudos. 

 O aproveitamento de estudos, conforme Art. 62 da Resolução 29/2011, é considerado 

como a equivalência de componente curricular de curso de graduação da UNIPAMPA, com 

um ou mais componentes curriculares cursados em curso superior de graduação, autorizados 

ou reconhecidos pelo Ministério da Educação.  

É facultado ao discente de graduação de enfermagem da UNIPAMPA, nos termos 

previstos no Regimento Geral, afastar-se para cursar atividades de ensino em diferentes 

unidades acadêmicas da UNIPAMPA ou instituições de ensino superior, no Brasil ou no 

Exterior, com possibilidade de aproveitamento de estudos. E frente a essas experiências, 

torna-se impreterível a análise prévia e qualificada da equivalência dos componentes 

curriculares passíveis de aproveitamento para o discente.  

Diante disso, 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 Comissão Interna de Aproveitamento de Componente Curricular e de Estudos e 

deferido pelo Coordenador de Curso.  

Componentes Curriculares Obrigatórios são integrantes do currículo pleno/matriz de um 

curso, como no caso os conteúdos curriculares, as práticas profissionais, os estágios e os 

trabalhos de conclusão de curso, os quais, por lei ou norma regimental, seguem critérios de 

frequência e avaliação obrigatórios (RESOLUÇÃO 29 - CONSUNI). 

Para ser considerada equivalente, para fins de aproveitamento do Componente Curricular 

Obrigatório cursado com aprovação, a 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. Além da carga horária, será avaliada a 

compatibilidade do conteúdo, sendo que se exige no mínimo 60% (sessenta por cento) de 

identidade ao conteúdo do componente curricular do Curso da Enfermagem (UNIPAMPA). 

Para tal, a referida Comissão se baseará no ementário da matriz curricular regular do Curso, 

conforme PPC (2016). 

Os CCCG’s são eletivos com o objetivo de complementar a formação profissional do 

acadêmico (RESOLUÇÃO 29 - CONSUNI). Para a referida Comissão e de acordo com o 
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PPC da Enfermagem (2016), entende-se como CCCG’s os componentes que, de alguma 

forma, se aproximam com o objeto de estudo da Enfermagem.  
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3 FLUXOS PARA PEDIDOS DE REQUERIMENTO-APROVEITAMENTO DE 

COMPONENTE CURRICULAR E DE ESTUDOS  

 

A avaliação dos requerimentos de aproveitamento de componentes curriculares com 

dispensa de componente curricular obrigatório do Curso de Enfermagem UNIPAMPA seguirá 

o seguinte fluxograma: (Figura 1) 

 

 
 

Figura 1 – Fluxograma de avaliação de requerimentos de aproveitamento de componente curricular com 
dispensa de componente curricular obrigatório do Curso de Enfermagem UNIPAMPA. 2018.  

 
 
 

A avaliação dos requerimentos de aproveitamento de componentes curriculares como 

CCCG para o Curso de Enfermagem UNIPAMPA seguirá o seguinte fluxograma: (Figura 2). 
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Figura 2 - Fluxograma de avaliação de requerimentos de aproveitamentos de componentes curriculares 
como CCCG do Curso de Enfermagem UNIPAMPA. 2018.  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CAMPUS URUGUAIANA 
CURSO DE ENFERMAGEM 

 

ANEXO I 

 

REGIMENTO DA COMISSÃO INTERNA DE AVALIAÇÃO DE 

APROVEITAMENTO DE COMPONENTES CURRICULARES E DE 

ESTUDOSDO CURSO DE EM ENFERMAGEM –UNIPAMPA 

 

A Comissão Interna de Avaliação de Aproveitamentos de Componentes Curriculares e 

de Estudos do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), com 

sede no Campus Uruguaiana, será regida pela legislação vigente, pelas normas institucionais, 

projeto pedagógico da Enfermagem, e pelas normas especificas expressas nesse regimento: 

 

Capítulo I – Dos objetivos 

Art. 1. Avaliar as solicitações de aproveitamento de componentes curriculares 

obrigatórios de graduação e dispensas de disciplinas obrigatórias e componentes 

complementares de graduação cursados em outros cursos e universidades. 

Art. 2. Prestar auxílio aos discentes em molde de consultoria quanto à viabilidade para 

as solicitações de aproveitamento e dispensa de disciplinas obrigatórias.1 

Art. 3. Identificar, sugerir e estimular a oferta de CCCG’s pelo Curso de Graduação 

em Enfermagem, de acordo com a perspectiva do curso.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Esta consultoria é optativa pelo discente. Será realizada mediante preenchimento e envio à referida Comissão 
do documento “Requerimento de dispensa de disciplinas” disponibilizado pela Secretaria Acadêmica, com a (s) 
disciplina (s) em que se pretende ter aproveitamento e/ou dispensa. Essa consultoria deverá ser encaminhada 
previamente ao período de solicitação de aproveitamento e dispensa de componente curricular, conforme 
calendário acadêmico institucional. 
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Capítulo II - Da estrutura da comissão 

 

Art. 4. A comissão deverá ser composta por 3 (três) docentes do quadro efetivo, 

membros da comissão de curso de Enfermagem atuantes no último ano.  

Art. 5. Os membros serão designados para a referida comissão por indicação em 

reunião da comissão de curso de Enfermagem pelos integrantes do Colegiado.  

Art. 6. O período máximo de permanência de cada membro na comissão será de até 

dois anos.  

§ 1. o membro poderá solicitar desligamento da comissão a qualquer tempo enviando 

comunicado para comissão de curso de Enfermagem. 

§ 2. em caso de desligamento de um dos membros caberá a comissão de curso eleger o 

seu substituto na reunião subsequente ao pedido de desligamento da CIDACE apresentado à 

comissão de curso. 

 

Capítulo III - Das orientações das solicitações  

 Art. 7. As solicitações deverão ser devidamente preenchidas e encaminhadas pelo 

discente 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. 2  

§1º. Deverão ser anexados ao formulário os seguintes documentos originais e/ou 

autenticados pela Secretaria Acadêmica:  

a) histórico escolar na instituição em que cursou o(s) componente(s) que solicita 

aproveitamento, com aprovação* e carga horária do componente**;  

b) ementário do(s) componente(s) curricular(es) que se requer aproveitamento, exceto 

para os componentes cursados na instituição Unipampa;  

c) plano de ensino ou cronograma de atividades, quando disponível pela instituição em 

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

                                                           
2 A Comissão não se responsabiliza por requerimentos entregues/preenchidos de forma incompleta e/ou 
equivocados, e não garante a avaliação/aprovação do pedido em virtude do fato.  
* Será considerada aprovação nota igual ou superior a 6,0; ou quando da emissão de conceitos pela instituição o 
conceito B ou superior, e ainda o conceito Aprovado. 
** É obrigatório que seja apresentado-discriminado, quando ocorrer, a carga horária teórica e prática do(s) 
componente(s) curricular(es) que se requer aproveitamento .   
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Art. 8. A análise para aproveitamento de estudos como CCCG será baseada nos 

seguintes critérios:  

§1º. o componente curricular cursado deverá apresentar 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; 

§2º.  possuir relação temática com as ementas dos componentes curriculares 

obrigatórios ofertados pelo PPC do curso; isto é, deverá ter relação direta e aplicabilidade 

dos conteúdos abordados no componente que se requer aproveitamento em, pelo menos, um 

componente curricular obrigatório do Curso de Enfermagem da UNIPAMPA. 

Art. 9. A Coordenação do Curso de Enfermagem é responsável por entregar a 

CIDACE os requerimentos de aproveitamento e, posteriormente, validar o parecer emitido 

pela comissão. 

Art. 10. A CIDACE emitirá parecer após apreciação dos pedidos e entregará para o 

Coordenador de Curso. 

§ 1. o período de reuniões da CIDACE será determinado pelo calendário acadêmico 

anual da UNIPAMPA conforme prazo para resposta as solicitações de aproveitamento. 

§ 2. a comissão abrirá período específico, divulgado pela Coordenação de Curso da 

Enfermagem, para consultoria aos discentes quanto aos aproveitamentos de componentes 

curriculares e estudos. 

 

Capítulo IV – Da avaliação dos pedidos 

Art. 11. O deferimento do aproveitamento de componente curricular obrigatório é 

concedido quando houver a equivalência de componente curricular de curso de graduação da 

UNIPAMPA, com um ou mais componentes curriculares cursados em curso superior de 

graduação, autorizados ou reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

§ 1. São critérios para o deferimento do aproveitamento: 

I. a instituição de ensino em que foi cursado o componente deverá possuir certificação 

de reconhecimento pelo Ministério da Educação, conforme Portaria/MEC Nº. 31 de 

13/01/1982, renovado pela Portaria/SERES Nº. 1 de 06/01/2012 

II. a 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. 

III.  os componentes curriculares deverão ter compatibilidadede no mínimo 60% da 

ementa com o componente curricular que se pretende obter a dispensa. 
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IV. possuir nota ou conceito equivalente ao exigido pela Unipampa. 

Art. 12. O deferimento de aproveitamento de componente curricular complementar de 

graduação em Enfermagem será concedido ao atender obrigatoriamente os seguintes critérios: 

I. não entrar em sobreposição com componente curricular obrigatório, ou seja, ter 

menos de 60% de equivalência com componente curricular obrigatório; 

II. o componente deverá ter sido cursado há no máximo 5 anos e ter nota equivalente 

ao conceito de aprovação exigido pela Unipampa; 

III. a análise para aproveitamento de estudos como CCCG será baseada, ainda será 

pautada na aplicabilidade do componente 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; 

IV. 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 carta de justificativa 

(APÊNDICE I)  para o aproveitamento formulada e assinada pelo discente. 

Requerimentos de aproveitamentos de componentes curriculares cursados em outras 

instituições correspondentes aos componentes que compõem a matriz curricular obrigatória 

do Curso de Enfermagem da UNIPAMPA que não tenham equivalência de critérios não serão 

aceitos como CCCG. Exemplo: ao cursar Saúde da criança em outra instituição, sendo essa 

disciplina correspondente à Saúde da Criança na UNIPAMPA, porém não havendo 

equivalência de critérios da ementa, conteúdo e carga horária; portanto não havendo 

aproveitamento para dispensa de componente obrigatório, essa disciplina não poderá ser 

revertida em carga horária de CCCG. 

Casos não previstos neste regimento serão analisados em sua particularidade em 

reunião da CIDACE e Núcleo Docente Estruturante (NDE) e deliberado em Reunião da 

Comissão de Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). 

 

 

 

 

Uruguaiana, 15 fevereiro de 2018 
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ANEXO II 
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APÊNDICE I 

FORMULÁRIO DE CONCESSÃO DE PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE 
COMPONENTE CURRICULAR E DE ESTUDOS 

 

IDENTIDADE DO ACADÊMICO 
NOME:  
 
MATRÍCULA: CURSO: 
NATUREZA DO PEDIDO: 
(   ) Aproveitamento de componente curricular 
(   ) Aproveitamento de estudos 
DATA: ____/____/_______ ASSINATURA DO REQUERENTE 

 
_______________________________________ 

Assinatura 
 

JUSTIFICATIVA PARA CURSAR O COMPONENTE: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________ 

QUAL A APLICABILIDADE QUANTO AO OBJETO, OU CAMPO  OU A ÁREA DE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUE CONTRIBUI COM A ÁREA DE ATUAÇÃO 
CONFORME PERFIL DO EGRESSO DO PPC DO CURSO DE ENFERMAGEM: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
_________________________ 


