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Equivalência Interna (EI):  
 

 
Fundamentação legal: RESOLUÇÃO/CONEP Nº 013, de 29/04/2015, modificada pela 
Resolução nº 021/2018. 
 
Art. 1º A Equivalência Interna (EI) consiste na validação de estudos realizados com 
aprovação na própria UFSJ como unidades curriculares (UC) obrigatórias constantes na 
matriz curricular do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 
 
Parágrafo único. É de responsabilidade da Coordenação do Curso enviar à Divisão de 
Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) as equivalências em relação a 
currículos anteriores do curso e em relação a outros cursos, para unidades curriculares 
obrigatórias e optativas, no prazo máximo de 7 (sete) dias após a aprovação, e o 
cadastro no sistema é feito no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
.................................... 
 
Art. 5º A solicitação de Equivalência Interna, Equivalência Externa ou Aproveitamento 
de Estudos é deliberada pelo Colegiado de Curso no prazo máximo de 45 (quarenta e 
cinco) dias a partir da data de recebimento pela Coordenadoria do Curso. 
 
 

Passo a Passo: 
 

1. O discente, por meio de requerimento eletrônico, faz a solicitação de 

Equivalência Interna. 

 

2. A DICON encaminha o requerimento eletrônico à Coordenadoria do Curso. 

 

3. O discente digitaliza e envia para o e-mail da Coordenadoria do Curso: cópia do 

Histórico Escolar e, no caso de Unidades Curriculares (UC) não cadastradas no 

Sistema, cópia dos Planos de Ensino das UC cursadas. 

 

4. O Técnico-administrativo/Funcionário da Coordenadoria do Curso 

encaminha a solicitação de Equivalência Interna, bem como toda a 

documentação recebida, ao Coordenador do Curso.  

 

5. Se as UC solicitadas para Equivalência já estiverem cadastradas no Sistema 

como UC do Curso, a deliberação é feita diretamente pelo Coordenador. 

 

6. No caso de diferença entre o sistema de pontuação da UC cursada com a UC 

pretendida e se não houver a conversão cadastrada no Sistema, o Colegiado de 

Curso define a regra de conversão dentro da legislação vigente na UFSJ. 
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7. Após a deliberação final, a Coordenadoria do Curso (coordenador ou técnico-

administrativo/funcionário) registra o parecer no requerimento eletrônico. 

 

8. Em caso de deferimento, a Coordenadoria do Curso (coordenador ou técnico-

administrativo/funcionário) envia o parecer à DICON e a Equivalência é 

considerada plena, sendo registrada no Histórico Escolar do discente, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, após o seu recebimento. 

 

9. Em caso de indeferimento, a Coordenadoria do Curso lança o indeferimento no 

Requerimento eletrônico. 

 

10. A DICON lança no Sistema as solicitações deferidas e finaliza o requerimento. 

 


