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Aproveitamento de disciplinas cursadas nos Programas de Pós- 

Graduação da UNICAMP 

 

Poderão ser aproveitadas disciplinas de Pós-Graduação cursadas no IE ou, em casos 

específicos, cursadas em outros programas de Pós-Graduação da Unicamp. 

 

Disciplinas cursadas no IE: 

1. Poderá ser solicitado por alunos regulares o aproveitamento de todas as disciplinas 

cursadas no IE como Estudante Especial. 

2. Alunos regulares do doutorado poderão solicitar o aproveitamento de todas as 

disciplinas obrigatórias cursadas como aluno regular de mestrado do IE, exceto as 

disciplinas de Seminários de Dissertação. (Alunos de doutorado deverão cursar as 

disciplinas de Seminários de Tese de Doutorado). 

3. Mediante acordo com o Orientador, poderá ser solicitado o aproveitamento de 

disciplinas eletivas. 

4. Somente serão aproveitadas no doutorado as disciplinas excedentes do mestrado. 

a. Exemplo: se já foram cursadas 4 disciplinas no mestrado, das 3 necessárias, 

aproveita-se 1 disciplina para o doutorado. 

 

 

Disciplinas cursadas em outras Faculdades e Institutos da Unicamp: 

1. Poderá ser solicitado por alunos regulares o aproveitamento de disciplinas já 

cursadas na Unicamp como estudante especial ou estudante regular de outro 

programa, desde que haja anuência do Orientador. Neste caso o Orientador deverá 

assinar o formulário de aproveitamento de estudos abaixo. 

 

Para solicitar o aproveitamento de estudos é necessário providenciar a  

seguinte documentação: 

 Formulário preenchido, disponível em: 

https://www.dac.unicamp.br/sistemas/formularios/aproveitamento_estudos_ 

pos_parecer.php 
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(preencher todos os campos obrigatórios do formulário, inclusive o código e o nome 

completo da disciplina a ser aproveitada. Não preencher o nome e a matrícula do 

Orientador e a matrícula dos Coordenadores) 

 Histórico Escolar, que poderá ser obtido na área do aluno em: 

https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/nucleo/login.xhtml?code=1634241795365 

 

A Coordenação de Pós-Graduação analisará a solicitação antes de encaminhar os 

documentos para a Diretoria Acadêmica da Unicamp. 

 

O aproveitamento de estudos estará sujeito à aprovação da Coordenação. Caberá ao 

aluno consultar o seu histórico escolar após 45 dias da solicitação. 

 

Atenção: 

A Secretaria de Pós-Graduação aceitará o formulário somente se estiver 

corretamente preenchido e acompanhado do Histórico Escolar. Neste caso poderá 

ser aceita a documentação enviada por e-mail. 

 

 
Secretaria de Pós-Graduação, outubro de 2021. 
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