
CEPE – CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Resolução nº 11/2019, de 17 de julho de 2019

Assunto:
Extraordinário Aproveitamento de Estudos (Equivalência de Disciplinas).

O Presidente do CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da FLT, considerando a
deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em sua reunião 06/2019
realizada em 17 de julho de 2019, RESOLVE:

Art. 1º A equivalência de estudos é concedida, imediata e integralmente, quando o
programa de disciplinas do currículo pleno cumprido pelo requerente é:

a) idêntico, em termos de conteúdo e carga horária, ao ministrado, no curso
pretendido, na FLT;
b) divergente em proporção menor de 20% em relação à carga mínima prevista
para aprovação, em termos de conteúdos e/ou carga horária;
c) Se o exame revelar que apesar de ocorrer a hipótese do item b - divergente
em termos de conteúdos em menos de 20%, mas um tópico importante do
programa deixou de ser cursado, o aluno deverá necessariamente fazer
uma adaptação de qualidade; cabe à Coordenação de Curso, envolvendo
docentes, definir o teor e o conteúdo dessa adaptação;
d) Em caso de divergência entre o programa cumprido pelo requerente e o
ministrado pela FLT, e identificando-se defasagem superior a 20% e inferior a
40%, em termos de conteúdo e/ou carga horária, o aluno deverá cumprir
uma adaptação para a complementação da falta detectada; cabe à
Coordenação de Curso, envolvendo docentes, definir o teor e o conteúdo dessa
adaptação;
e) Quando a defasagem referida no item 3 é superior a 40% (quarenta por
cento), o requerente é obrigado a cursar novamente a disciplina;
f) As situações e requerimentos de adaptações de estudos devem ser realizados
sempre a juízo do Coordenador de Curso, ouvido o professor da respectiva
disciplina.

Art. 2º Para solicitar o aproveitamento de estudos o estudante deverá preencher o
requerimento próprio, fornecido pela Secretaria Acadêmica da FLT
(secretaria@flt.edu.br), e enviar os seguintes documentos:

 histórico ou declaração de disciplinas cursadas no curso equivalente;
 conteúdo programático de cada disciplina;
 comprovante do valor pago por disciplina, o valor
do aproveitamento de estudos por disciplina é de R$ 20,00 (depósito no Banco
do Brasil Agência 0674-2 c/c 39.526-9 Favorecido: União Cristã Associação
Social e Educacional).

mailto:secretaria@flt.edu.br


Art. 3º Nos casos de aproveitamento de disciplina com deferimento total, será dado o
desconto de 100% equivalente ao valor da disciplina, e no caso
de aproveitamento com deferimento parcial, com adaptação, será dado 50% de
desconto equivalente ao valor da disciplina.

Art. 3° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 17 de julho de 2019.

Prof. Dr. Roger Marcel Wanke
Presidente do CEPE


