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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
SOLICITAR 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
 

2020.2 
  

 

O aluno que desejar obter Aproveitamento de Estudos por ter cursado disciplina equivalente em 
outra Instituição de Ensino Superior, em curso reconhecido pelo MEC, deverá entrar com o 
pedido no site de Requerimentos Acadêmicos, criar o requerimento de aproveitamento de estudos e 
anexar os seguintes documentos:  
 

1 – Histórico Escolar Oficial da universidade de origem onde deverão constar: 
 Dados pessoais do aluno. 
 Forma de Ingresso (vestibular, ENEM, SISU, transferência, concurso de títulos, outros). 
 Mês e Ano da realização do processo seletivo (vestibular, transferência, entrevista, outros). Caso a 

forma de ingresso não tenha sido vestibular, esta deverá ser informada, assim como a data da 
realização do exame de seleção.  Se for ENEM ou SISU entregue o documento do INEP com a  
data da realização do exame. 

 Classificação das disciplinas do processo seletivo (pontuação obtida). 
 Reconhecimento do Curso e Habilitação (se for o caso) com publicação no Diário Oficial. 
 Regime / Sistema de aprovação (nota mínima para ser aprovado na disciplina). 

 
 Caso tenha ingressado na universidade anterior por transferência externa, o candidato deverá 
entregar, também, os documentos descritos nos itens 1, 2 e 3 referentes a outra universidade. 
 Caso tenha cursado em uma instituição estrangeira (conveniada com a PUC-Rio), o aluno deverá 
entregar o Histórico Escolar Oficial com a Apostila (conforme Convenção da Apostila de Haia) e a 
Tradução Juramentada, além dos programas das disciplinas cursadas (item 3). 
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/academico/convenios/universidades.html 
 Atenção: Não será permitido o aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas em 
faculdades estrangeiras de curta duração (ex: junior colleges ou community colleges de 2 anos) e 
nem de universidades não conveniadas com a PUC-Rio. 
 
2 - Declaração de que a matrícula na instituição anterior não está sob pendência judicial (Sub-
Judice.).  
      Caso a IES de origem não forneça o documento, acesse o endereço http://www.jfrj.jus.br/ e imprima a       
certidão eletrônica.   O endereço informado refere-se a instituições localizadas no Estado do Rio de       
Janeiro.  Caso tenha cursado em uma instituição localizada fora do Estado do Rio de Janeiro, queira por       
favor, imprimir a certidão eletrônica da Justiça Federal referente ao Estado onde está localizada a instituição.  
      Alunos oriundos de universidades estrangeiras estão dispensados desse documento. 
 
3 – Programa das disciplinas cursadas com aprovação com bibliografia 
 O nome e o código da disciplina deverão ser os mesmos contidos no Histórico Escolar. 
 A carga horária deverá ser discriminada (hora aula das teóricas, de exercícios e de laboratórios). 
 Todas as páginas deverão ser devidamente carimbadas, rubricadas e numeradas. 
 As disciplinas a serem analisadas deverão ter o nome da disciplina no arquivo a ser anexado no 

requerimento acadêmico de aproveitamento de estudos, num segundo momento.  
 O aluno deverá entregar somente os programas das disciplinas cursadas, na instituição de 

origem, que desejar aproveitar na PUC-Rio. 
 Apenas os ex-alunos da PUC-RIO que ingressaram nesta universidade a partir de 1989, estão 

dispensados de apresentar os programas das disciplinas cursadas. 
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APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

 Não será deferida a solicitação de aproveitamento de estudos realizados após a matrícula inicial na 
PUC-Rio.  Isto significa que as disciplinas que serão analisadas devem ter sido cursadas, 
obrigatoriamente, em períodos anteriores ao do ingresso na PUC-Rio. 

 No caso de ex-alunos da PUC-Rio, os aproveitamentos de estudos não serão cadastrados, caso o 
candidato possua débitos não regularizados com a universidade, na matrícula que originou os 
referidos aproveitamentos. 

 O total de créditos a ser aproveitado pelas disciplinas cursadas em outra Instituição não poderá 
exceder a 2/3 do total de créditos exigidos para integralização do curso de graduação na 
universidade.  Significa dizer que o candidato deverá cursar, obrigatoriamente, 1/3 dos créditos do 
curso na PUC-Rio. 

 Só serão aproveitadas disciplinas cujo conteúdo e carga horária, na Instituição de origem, 
correspondam a 75%, no mínimo, do conteúdo e da carga horária da disciplina ministrada na 
PUC-Rio. 

 O aproveitamento de estudos só será cadastrado, caso o aluno possua o pré-requisito da disciplina 
que recebeu o aproveitamento ou obtenha o pré-requisito através de outro aproveitamento de 
estudos. Informe-se na Seção de Admissão da DAR. 

 Há uma taxa de análise de disciplina (R$50,00 por disciplina solicitada) que não será devolvida 
mesmo em caso de indeferimento do pedido, pois destina-se a análise da documentação pela(s) 
coordenação(ões). 

 O prazo para alteração de disciplinas resultantes do aproveitamento de estudos, para efeito no 
período de ingresso, termina na última data do De-Para Administrativo.  Informe-se na Seção de 
Admissão da DAR. 

 Os alunos que ingressam por transferência externa ou portador de diploma, em seu período de 
ingresso, não se habilitam ao De-Para-Regimental apenas ao De-Para Administrativo caso já 
tenham sido cadastrados os aproveitamentos de estudos.  Informe-se na Seção de Admissão da 
DAR. 

 ATENÇÃO: O aluno que não obteve aproveitamento de estudos cadastrados (por conta de 
indeferimento do pedido, por falta de análise pela coordenação do curso ou que ainda não tenha 
solicitado o aproveitamento de estudo) não poderá solicitar De-Para Administrativo. 

 Documentos pendentes impedirão o lançamento dos aproveitamentos de estudos 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
 
 O aluno que desejar aproveitar as atividades complementares cumpridas em outra instituição ou na 

própria PUC-Rio (ex-alunos), até 03 períodos passados, deverá fazer a solicitação pelo PUC-
Online. 

 A carga horária de atividades complementares pode variar, conforme o curso do aluno e o 
respectivo projeto pedagógico.  Para a análise das atividades desenvolvidas, o aluno deverá 
entregar os relatórios descrevendo as atividades e o histórico escolar da instituição de origem. 
Após a avaliação da atividade pela Coordenação do Departamento, será atribuído o número de 
créditos.  Para maiores informações, entre em contato com a Coordenação de Atividades 
Complementares de seu curso. 

 Há um limite para o aproveitamento das atividades complementares, definido pelo número de 
créditos do curso.  Você pode ver este limite no verso do seu histórico escolar, obtido na DAR. 
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PRAZOS 

 
A) EXCLUSIVAMENTE PARA ALUNOS QUE INGRESSARAM POR TRANSFERÊNCIA 
EXTERNA OU PORTADOR DE DIPLOMA 
 

 As revisões dos aproveitamentos de estudos concedidos ou a solicitação de novos 
aproveitamentos poderão ser solicitados no prazo máximo de 2 anos contínuos, após o ingresso 
na PUC-Rio.   A análise de aproveitamentos de estudos solicitados no último ano do prazo 
mencionado, somente será realizada mediante uma taxa adicional de R$ 100,00. Após o término 
do prazo de 2 anos contínuos, não mais serão aceitos pedidos de aproveitamento de estudos ou 
revisão, a menos que sejam para disciplinas eletivas livres ou fora do departamento e o aluno 
seja formando do período. O prazo é contado a partir do 1º. dia de aula do seu período de 
ingresso. Informe-se na Seção de Admissão da DAR. 
 

  O candidato deverá observar a data limite para as solicitações de revisão ou de novos 
aproveitamentos de estudos.  Se desejar obter aproveitamentos de estudos relativos às disciplinas 
cursadas em outra universidade, que não a Instituição de origem e após a solicitação de ingresso 
para a PUC-Rio, deverá apresentar os documentos citados nos itens 1, 2 e 3.  Haverá uma taxa 
de análise de disciplina (R$50,00 por disciplina solicitada), caso a solicitação dos 
aproveitamentos seja feita em data posterior ao requerimento de ingresso na PUC-Rio.  Esta 
taxa não será devolvida mesmo em caso de indeferimento do pedido, pois destina-se a análise da 
documentação pela(s) coordenação(ões). 
 
 
B) EXCLUSIVAMENTE PARA ALUNOS QUE INGRESSARAM POR VESTIBULAR 
 

Prezado(a) Aluno(a), 
 
Caso você tenha iniciado ou concluído curso superior (reconhecido pelo MEC) e 
queira aproveitar as disciplinas já cursadas com aprovação na PUC-Rio, observe com 
atenção os prazos abaixo para solicitar o APROVEITAMENTO DE ESTUDOS.   

 
De acordo com a data da sua matrícula, há um prazo específico para você solicitar o aproveitamento 
de estudos. Veja a seguir: 

 

MATRÍCULA PRAZO  VÁLIDOS PARA 

03 a 05 / DEZ / 2019 ATÉ 27 / FEV / 2020 

2020.1 
17 e 18 / DEZ / 2019 ATÉ 27 / FEV / 2020 

04 a 06 / FEV / 2020 ATÉ 27 / FEV / 2020 

18 e 19 / FEV / 2020 ATÉ 27 / FEV / 2020 

02 / MAR / 2020 ATÉ 16 / AGO / 2020 

2020.2 
01 a 09 / JUL / 2020 ATÉ 16 / AGO / 2020 

22 / JUL /2020 ATÉ 16 / AGO / 2020 

 ATÉ 10/AGO/2020 ATÉ 16 / AGO / 2020 

 17 / AGO / 2020 ATÉ 12 / FEV / 2021 2021.1 
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OBSERVAÇÕES: 
 
1) Há uma taxa a ser paga pela análise do APROVEITAMENTO DE ESTUDOS (R$50,00 

por disciplina solicitada). 
 
2) Se a sua matricula for realizada a partir do dia 02 / MAR / 2020, os 

APROVEITAMENTOS DE ESTUDOS, que forem concedidos, serão válidos para o 
período 2020.2. Caso a matrícula seja realizada a partir de 24 / AGO / 2020 os 
APROVEITAMENTOS DE ESTUDOS concedidos serão válidos para 2021.1. 

 
3) Você terá 1 ano, após o prazo sugerido, para solicitar aproveitamento de estudos 

ou revisão, SEM O PAGAMENTO DA TAXA DE ATRASO. 
 
4) Você terá mais 1 ano, ao término do prazo sugerido, para solicitar aproveitamento 

de estudos ou revisão, no entanto, haverá cobrança de TAXA DE ATRASO, além da 
taxa de análise de disciplinas que não será devolvida mesmo em caso de 
indeferimento do pedido, pois destina-se a análise da documentação pela(s) 
coordenação(ões). 

 
5) Após o término do prazo de 2 anos contínuos, não mais serão aceitos pedidos de 

aproveitamento de estudos ou revisão, a menos que sejam para disciplinas 
eletivas livres ou fora do departamento, pagamento de uma taxa de atraso e o 
aluno seja formando do período. Informe-se na Seção de Admissão da DAR. 

 
6) Os alunos que ingressam por vestibular, em seu período de ingresso, não se 

habilitam ao De-Para Regimental apenas ao De-Para Administrativo caso já tenham 
sido cadastrados os aproveitamentos de estudos.  Informe-se na Seção de 
Admissão da DAR. 

 
 
 

 


