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Tutorial do Aluno
Solicitação de aproveitamento de estudos

1-  Para  solicitar  análise  de  aproveitamento  de  estudos,  primeiramente  deve-se  clicar  no  link
“Solicitar aproveitamento de estudo”, que pode ser encontrado na página inicial do ambiente SUAP
do aluno.

 
2- Na tela seguinte, serão listados todas as solicitações de aproveitamento de estudo já criadas e há a
possibilidade de adição de nova solicitação através do botão “Solicitar aproveitamento de estudo”.

 3- No formulário de adição da solicitação de aproveitamento de estudo, os campos devem ser
preenchidos normalmente. Alguns textos de ajuda de preenchimento podem ser encontrados abaixo



dos campos do formulário. Após o término do preenchimento do formulário, o botão “Salvar” deve
ser clicado.

4-  As  solicitações  de  aproveitamento  de  estudo  criadas  serão  listadas  na  aba  “Solicitações  de
aproveitamento de estudo” dos dados do aluno. Apenas solicitações não avaliadas pela coordenação
de curso (as com a situação “Aguardando validação dos documentos comprobatórios”) poderão ser
editadas ou excluídas através dos ícones do menu “Ações”.

5- Conforme a solicitação seja avaliada pelo coordenador de curso ou/e professor designado para
avaliação  da  solicitação,  a  solicitação  mudará  de  situação.  Abaixo  estão  descritas  as  situações
possíveis: 

• Aguardando validação dos documentos comprobatórios: exibida quando a solicitação ainda
não teve os documentos validados pelo coordenador de curso;

• Aguardando definição de professor examinador: exibida quando o coordenador ainda não
atribuiu o professor responsável por avaliar a solicitação;

• Aguardando  parecer  do  professor  examinador:  exibida  quando  a  solicitação  já  possui
professor  examinador  responsável,  porém  o  mesmo  ainda  não  emitiu  o  parecer  de
pertinência da solicitação;



• Aproveitamento  implantado:  exibida  após  o  deferimento  da  solicitação  pelo  professor
examinador. Nesta situação o aproveitamento já pode ser visualizado no histórico;

• Indeferida:  exibida quando a solicitação  foi  indeferida  pelo  coordenador  do curso ou/e
professor. A razão do indeferimento constará na tela de visualização da solicitação.

• Invalidada: exibida quando o aproveitamento referente à solicitação tenha sido desfeito pela
coordenação de curso no histórico do aluno.


