
Aproveitamento de Estudos no Exterior  
realizados a partir de 2019 

 

INSTRUÇÕES PARA SOLICITAR O APROVEITAMENTO DE ESTUDOS NO 

EXTERIOR 

Você não deverá realizar matrícula para as disciplinas de seu curso da FEA-RP durante 

o semestre em que realizará intercâmbio no exterior, pois estará automaticamente 

matriculado em “Cursando Disciplinas no Exterior” e deverá preencher o formulário de 

Aproveitamento de Estudos no Exterior, disponível no site da Graduação - Secretaria 

Eletrônica (Portal da Graduação), somente quando estiver com a matrícula na instituição 

do exterior finalizada, ou seja, quando não for realizar mais nenhuma alteração. O 

pedido de Aproveitamento de Estudos no Exterior deverá ser realizado de acordo com a 

obrigatoriedade e conforme as orientações a seguir: 

Optativas Livres 

O primeiro passo é clicar na opção Tipo da Disciplina – OPTATIVA LIVRE para que o 

sistema desabilite o próximo campo, de maneira que você estará apto(a) a incluir as 

disciplinas que cursará como optativas livres (uma disciplina por linha), todas no 

mesmo formulário, anexando o respectivo programa em PDF. O programa da 

disciplina deverá ser completo (carga horária, créditos e conteúdo). Depois deverá 

indicar o nome da Universidade, o semestre e o ano que ficará no exterior e justificar a 

sua solicitação. 

Obrigatórias / Optativas Eletivas 

Para solicitar disciplinas obrigatórias e/ou optativas eletivas o procedimento é o mesmo 

das optativas livres, com duas diferenças. Nesse caso, no primeiro campo da disciplina a 

ser dispensada, você deverá clicar na opção com o tipo correto da disciplina 

(obrigatória/optativa eletiva), depois deverá selecionar a disciplina do seu próprio curso. 

No segundo campo, deverão ser preenchidos os dados da disciplina do exterior. Nesse 

caso, você deverá preencher UM FORMULÁRIO POR DISCIPLINA, visto que há 

uma correspondência entre elas. 

 

IMPORTANTE: A COMISSÃO DE GRADUAÇÃO EM SUA 172ª REUNIÃO – 

15/8/18, EM CARÁTER ORDINÁRIO, ACATOU QUE, CASO REPROVADO, FAR-

SE-Á(ÃO) CONSTAR A(S) REPROVA(S) NO RESUMO ESCOLAR/HISTÓRICO 

ESCOLAR SUJO DO ALUNO APÓS INTERCÂMBIO NO EXTERIOR. 

 

https://www.fearp.usp.br/grd/avisos-mural-faq/1170-aproveitamento-de-estudos-no-exterior.html

