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Portaria CEDRAC Nº 11/2011 – CE 

 

Revoga a Portaria Nº 009/2006 – CE – UDDRA, que dispõe 
sobre processo de aproveitamento de estudos no curso de 
Zootecnia do Campus Experimental de Dracena. 

 

O Coordenador Executivo do Campus Experimental de Dracena, no uso de suas 

atribuições legais, outorgadas pelo Artigo 3º da Resolução UNESP nº 38/2008, e de acordo com 

a proposta do Conselho de Curso de Graduação em Zootecnia (CCG-Z) elaborada em reunião 

realizada no dia 03/03/2011, expede a presente PORTARIA: 

 

Artigo 1º - O aproveitamento de estudos consiste na dispensa do cumprimento de 

atividades escolares do currículo do curso, tendo em vista estudos anteriormente realizados 

pelos alunos. Procede-se o aproveitamento de estudos nos casos de: 

 

I – aluno ingressante por processo de transferência; 

II – matrícula de alunos portadores de diploma de curso superior que ingressem em 

novos cursos; 

III – alunos que tenham ingressado por vestibular e pretendam o aproveitamento de 

estudos realizados em outros cursos de nível superior. 

IV – alunos que pretendam cursar disciplina(s) na forma de Intercâmbio. 

 

Artigo 2º - O interessado deverá apresentar cópia fidedigna do Histórico Escolar e 

do Plano de Ensino da(s) disciplina(s) a ser(em) aproveitada(s).  

 

§ 1º - No caso dos alunos que tenham ingressado por vestibular ou portadores de 

diploma de curso superior, deverá ser preenchido requerimento próprio, na Área de 

Graduação/Pós-Graduação, dirigido ao CCG-Z, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias após o 

início das aulas em cada semestre. 

 

§ 2º – No caso de disciplina a ser cursada em intercâmbio, deverá ser solicitado 

autorização para matrícula, por meio de requerimento próprio, dirigido ao CCG-Z, no prazo 

estabelecido em calendário. 

Artigo 3º - Compete ao CCG-Z analisar a solicitação de aproveitamento de estudos, 

devendo verificar as seguintes condições: 

 

I – o aluno deverá ter sido aprovado na referida disciplina a ser aproveitada; 

II – o conteúdo programático da disciplina cursada deverá ser compatível com o 

conteúdo da disciplina do curso desta Unidade; 
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III - a carga horária cursada deverá ser compatível em ao menos 75% com a carga 

horária da disciplina do curso desta Unidade. 

 

§ 1º - O CCG-Z poderá admitir aproveitamento de estudos por grupos de disciplinas 

e suas respectivas cargas horárias. 

 

§ 2º - No caso de Intercâmbio, a autorização para cursar a disciplina será concedida 

mediante o atendimento dos incisos II e III e a efetivação do aproveitamento dos estudos ficará 

condicionada à aprovação na referida disciplina, mediante apresentação de documento 

comprobatório, expedido pela instituição na qual o aluno a cursou. 

 

Artigo 4º - Nos casos de alunos ingressantes por transferência e portadores de 

diploma de curso superior, o CCG-Z deverá analisar a quantidade de créditos e semestres 

aproveitados, indicando o prazo mínimo e máximo para fins de Integralização Curricular, 

seguindo o seguinte critério: 

 

 
 

No qual, CA é a quantidade de créditos aproveitada e SA o número de semestres 

aproveitados. O período a ser considerado para a matrícula do aluno será o subsequente à parte 

inteira do número resultante (SA). 

 

Artigo 5º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da presente data, revogando-se as 

disposições em contrário. 

  

 

Dracena, 17 de março de 2011. 

  

 

 

 

Prof. Mário De Beni Arrigoni 
Coordenador Executivo 

Campus Experimental de Dracena 


