
 

             
 

                                         EDITAL Nº 04.2023 
 

APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS PARA O SEMESTRE DE 2023/1 

 
 

A FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA, situada à Avenida Ibicaraí, N° 3270, 
Bairro Nova Itabuna, cidade de Itabuna – Bahia, em conformidade com a legislação institucional 
e disposições vigentes, nos termos do presente Edital e de acordo com a resolução de 
aproveitamento de estudo n° 13/2021, de 01 de julho de 2021 e regimento interno, torna público 
o prazo para solicitações de Aproveitamento de Disciplinas para o semestre 2023/1 para 
acadêmicos regularmente matriculados em 2022/2 e 2023/1 no curso de MEDICINA. 

 

1 - NORMAS GERAIS E ESPECÍFICAS  

 
 

1.1. O aproveitamento destina-se a acadêmicos que cursaram com aprovação disciplinas 
similares e afins, em outras Instituições de Ensino Superior – IES, 
reconhecidas/autorizadas pelo   MEC. 

 

1.2. A solicitação será realizada pelo acadêmico regularmente matriculado nos 
semestres  2022/2 e 2023/1, presencialmente, na Secretaria da FASAI, no prazo de 
16/11/2022 a 12/12/2022; 

 
1.3. Para os ingressantes no primeiro período letivo 2023.1 e candidatos de transferência 

externa, o prazo será fixado a contar da data da matrícula (consultar com a secretaria 
acadêmica); não ultrapassando a data de início das aulas para o período 2023/1; 

 

1.4. Os documentos deverão ser entregues na Central de Atendimento (Secretaria 
Acadêmica), em cópia autenticada OU cópia simples, mediante apresentação dos 
documentos originais para conferência, nesse último caso; 

 

1.5. Todos os documentos exigidos neste Edital deverão ser entregues 
PRESENCIALMENTE na Secretaria Acadêmica no prazo estipulado no item 1.2. 
Não serão aceitos pedidos fora do prazo; 

 

1.6. Não serão aceitas documentações incompletas, ilegíveis e/ou com rasuras; 
 

1.7. Não serão deferidos requerimentos de Aproveitamentos de Estudos de disciplinas 
relativas ao Trabalho de Conclusão de Curso; 

 
1.8. Não serão deferidos requerimentos de Aproveitamentos de Estudos de disciplinas 

cursadas em cursos distintos da Graduação em Medicina, salvo quando de parecer 
motivado da coordenação do curso e aprovação do Núcleo Docente Estruturante, e 
desde que não sejam referentes aos componentes relativos ao eixo de formação 
profissional; 

 
1.9. Não serão deferidos requerimentos de Aproveitamentos de Estudos de disciplinas 

cursadas por meio de meios distintos das metodologias ativas de ensino e 
aprendizagem, salvo quando de parecer motivado da coordenação do curso e 
aprovação do Núcleo Docente Estruturante;  

 

1.10. Não serão deferidos requerimentos de Aproveitamentos de Estudos de disciplinas 
cursadas em Instituições de Ensino Superior estrangeiras; 

 

1.11. O prazo máximo que um componente curricular cursado pode ser analisado para 
aproveitamento, tanto na Instituição quanto fora dela, é de 6 (seis) anos, seja de 
conteúdos específicos, seja de conteúdos de conhecimento geral, contados da data 
de sua conclusão até a data do protocolo de solicitação de aproveitamento de estudos 
 



 

             
 

1.12. Para o aproveitamento de estudos, os documentos apresentados devem ser os da IES    
de onde a disciplina foi cursada em sua origem. Não será aceito documentação oriunda 
de aproveitamentos em outra IES; 

 
1.13. Não poderão ser aproveitadas disciplinas cursadas em especialização, mestrado ou 

doutorado; 
 

1.14. São de inteira responsabilidade do acadêmico as solicitações de aproveitamentos de 
disciplinas; 

 

1.15. Não serão deferidos requerimentos de Aproveitamentos de Estudos de disciplinas  
relativas ao Trabalho de Conclusão de Curso e estágios supervisionados; 

 
1.16. Não serão aceitos pedidos de aproveitamentos para disciplinas já utilizadas para 

convalidar disciplinas anteriores. 
 

2 – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  
 

2.1. Os documentos deverão ser entregues na Central de Atendimento (Secretaria 
Acadêmica), em cópia autenticada OU cópia simples, mediante apresentação dos 
documentos originais para conferência, nesse último caso; 
 

2.2. O acadêmico deverá preencher Formulário do Anexo I, com nome da disciplina cursada 
na IES de origem, nome da disciplina para a qual vai aproveitar na FACULDADE SANTO 
AGOSTINHO DE ITABUNA;  
 

2.3. Para estudantes em dúvida sobre as disciplinas da matriz curricular e seus conteúdos, 
informamos que em nosso site institucional está disponível a matriz atual e planos de 
ensinos utilizados: https://itabuna.fasa.edu.br/cursos/graduacao/medicina-itabuna-ba;   
 

2.4. São documentos OBRIGATÓRIOS para solicitação de aproveitamento de estudo; 
 

a) Requerimento do interessado indicando a disciplina para a qual deseja 
aproveitamento (ANEXO I); 

b) Histórico acadêmico completo e finalizado até o semestre letivo 2022/2 com as notas 
e conceito final; 

c) Planos de Ensino devidamente carimbados e assinados em todas as páginas; 
 

d) Documento que comprove o sistema de avaliação da Instituição de origem, 
contendo a tabela de conversão dos conceitos em notas, quando for o caso. 

 
 

3 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PARA O CURSO MEDICINA  

 
3.1. São consideradas equivalentes, para fins de aproveitamento de estudos, as 

disciplinas/componentes curriculares que: 
 

I – Apresentarem o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de igualdade no conteúdo e 
contemplarem os tópicos considerados importantes para a conclusão do Curso e a carga 
horária igual ou maior, o que possibilitará o aproveitamento integral; 
 
II – Apresentarem exatamente o mesmo conteúdo, bem como o cumprimento de, no mínimo, 
75% (setenta e cinco por cento) da carga horária, ressalvadas as particularidades de cada 
disciplina/unidade curricular, o que possibilitará o aproveitamento integral. 
 
3.2. As particularidades de cada disciplina/unidade curricular, anunciadas no inciso II do 

caput do presente artigo, serão identificadas pela Coordenação do Curso, levarão em 
conta ser ou não a disciplina/unidade curricular objeto do requerimento de 
aproveitamento de estudos integrante da estrutura fundamental do Curso ou integrante 

https://itabuna.fasa.edu.br/cursos/graduacao/medicina-itabuna-ba


 

             
 

das disciplinas/unidades curriculares consideradas propedêuticas, e serão: 
 

I – Impeditivas do aproveitamento de estudos se a decisão for no sentido de que, mesmo 
tendo igual conteúdo, a carga horária utilizada para ministrar o conteúdo não é suficiente 
para o aprofundamento do tema com o conhecimento exigido para o Curso de Medicina da 
FASA;  
 
II – Autorizativas do aproveitamento de estudos se a decisão for no sentido de que, mesmo 
não atingindo a identidade exatamente de 100% (cem por cento) do conteúdo, o item que 
não foi estudado na Instituição de origem não impedirá o acompanhamento, com 
qualidade, do Curso de Medicina da FASAI. 

 
3.3. Não será admitida a realização de atividades e/ou avaliações complementares para 

integralização de conteúdo e/ou carga horária para fins de aproveitamento de estudos; 
 

3.4. Será permitido o aproveitamento de estudos para o semestre letivo de ingresso do aluno, 
considerando a estrutura curricular equivalente e observando as demais regras previstas 
neste regulamento. 

 

4 - DOS PRAZOS PARA SOLICITAÇÃO E RESULTADO  
4.1. Período de solicitação: 

 
 

                          Entrega presencial na unidade:  16/11/2022 a 12/12/2022, atendimento das 09:00 às 17:00. 
 

4.2. O resultado do pedido de aproveitamento de estudo será enviado ao e-mail do aluno 
cadastrado no sistema, até 13/01/2023. 

 

5 – RECURSO SOBRE O RESULTADO  
 

5.1. Após o resultado, o aluno poderá entrar com recurso no prazo de 16/01/2023 a 18/01/2023. 
Serão indeferidos os recursos que: 
 

a) Não estiverem devidamente fundamentados;  
b) Não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;  
c) Forem encaminhados fora do prazo definido no item 5.1; 
d) NÃO está autorizado inserir documentos no prazo de recurso. 

 
6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
6.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo CONSEPE, ouvidos os órgãos 
diretamente relacionados à questão de interesse; 
 
6.2. À Instituição, através do CONSEPE e dos órgãos da administração superior, cabe fazer 
valer o Código de Ética do grupo educacional a que pertence, em todos os seus aspectos. 

 
 

 
SECRETARIA GERAL 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA 
 

  



 

             
 

ANEXO I 
 

FORMULÁRIO PARA APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
 

 

Nome do aluno: 

E-mail: 

RA (número matricula): 

Telefone:  

e-mail: 

Período da 
disciplina 

Nome da disciplina na matriz curricular 
FACULDADE SANTO AGOSTINHO 

Nome da disciplina que deseja 
aproveitar  da IES de Origem 

   

   

   

   

   

   

   

Atenção: preencher todos os dados corretamente. Sob pena de indeferimento, informações que não estejam 
claras e corretas. 

Data / /  

 

Assinatura:    
 

 


