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SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO OU EQUIVALÊNCIA DE 
DISCIPLINAS 

 
Documentos necessário  

➢ Formulário preenchido e assinado pelo/a discente e orientador/a; 
➢ Declaração da disciplina cursada; 
➢ Programa/ementa da disciplina cursada; dependendo da IES (Instituição de Ensino 
Superior), consta na própria declaração; 
➢ Histórico do Mestrado, quando for o caso. 

 
Procedimento  

Salvar esse arquivo no seu computador e preencher em 
Word,  assinar e enviar ao orientador/a para assinatura, 
transformar em PDF em arquivo único na seguinte 
ordem:  

• Formulário preenchido e assinado pelo/a discente e 
orientador/a; 

• Declaração da disciplina cursada; 
• Programa/ementa da disciplina cursada; dependendo 

da IES, consta na própria declaração; 
• Histórico do Mestrado, quando for o caso; 

Nomear o arquivo com o nome Solicitação de 
aproveitamento/equivalência de disciplinas e o nome 
do/a discente. Visualize o arquivo para conferir se as 
informações estão legíveis antes de encaminhar o seu 
pedido ao ppgglet@gmail.com, antecedência de pelo 
menos 7 dias úteis da reunião do colegiado. 

 

Nome do(a) aluno(a): 

Nº CPF:                             Curso: (   ) Mestrado  (   ) Doutorado -  Ano de ingresso no PPGLET: 

Se bolsista, qual agência: (   ) Capes  (   ) Proex – Início da bolsa:     /    – Fim da Bolsa:     / 

Linha de Pesquisa: 

Título do Projeto: 

Nome do(a) Orientador(a): 

Nome do(a) Coorientador(a), se for o caso: 

Título do projeto do/a orientadora em que está vinculado/a; 
Data início do vínculo: 
 
ESSA SOLICITAÇÃO É RELATIVA: 
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(    ) Aproveitamento de disciplina, cursada em um PPG e PRPPG da UFPR ou disciplinas 
cursadas como isoladas (aluno especial).  
 
Ao longo do curso, poderá pedir até 12 CRÉDITOS de aproveitamento/ equivalência para o 
Mestrado de acordo com a Resolução 32/17- CEPE e o Regimento do PGLET.* 
Ao longo do curso, poderá pedir até 09 CRÉDITOS aproveitamento/ equivalência para o 
Doutorado de acordo coma Resolução 32/17- CEPE e o Regimento do PGLET.* 
Nome da IES e do 
Programa de Pós 

Semestre/ano Nome da disciplina com o código 

   
   
   
   
   

 
(    ) Equivalência de Disciplinas cursadas em outra Instituição de Ensino Superior (IFES) 
Ao longo do curso, poderá pedir até 12 CRÉDITOS de aproveitamento/ equivalência para o 
Mestrado de acordo coma Resolução 32/17- CEPE e o Regimento do PGLET.* 
Ao longo do curso, poderá pedir até 09 CRÉDITOS aproveitamento/ equivalência para o 
Doutorado de acordo com a Resolução 32/17- CEPE e o Regimento do PGLET.* 
Nome da IES e do 

Programa de Pós 
Semestre
/ano 

Nome da disciplina com o código Código e disciplina, da equivalente no 
PPGLET  

    
    
    
    
    
*Seguindo o Regimento interno do PGLET artigo 29º-Parágrafo 1o – As disciplinas cursadas em outros PPG 

serão objeto de análise do Colegiado e poderão ser contabilizadas para fins de integralização de créditos, 

sendo limitadas a 50% dos créditos exigidos neste Regimento para cada um dos níveis de formação.  
 

Obs. O discente que deseja ter créditos a mais descritas no seu histórico para diferenciá-lo, acrescentando 

disciplinas de aproveitamento/equivalência, deverá cursar primeiro os 50% de créditos e depois pedir os excedentes. 

O excedente não pode ultrapassar 12 créditos.  
  
Assinatura do(a) aluno(a): _________________________________ 
Assinatura do(a) orientador(a):______________________________ 
 
Qualquer dúvida, por favor entre em contato com a secretaria do PPGLetras ppgglet@gmail.com 
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