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 Limites de Aproveitamento de Estudos em cada Curso 

 

 A análise do aproveitamento de estudos para fins de dispensa respeitará os limites de acordo com a implantação curricular e a 

oferta de cada Curso, de acordo com o descrito a seguir: 

Cursos Limites de aproveitamento 

Enfermagem 57% (cinquenta e sete por cento) do número total de créditos acadêmicos 

Nutrição, Ciências Biológicas (Licenciatura e 
Bacharelado) 

50% (cinquenta por cento) do número total de créditos acadêmicos 

Psicologia (Bacharelado) 
50% (cinquenta por cento) do número total de créditos acadêmicos, não 
havendo a possibilidade de aproveitamento de estágio 

Administração (Currículo com a Linha de Formação 
Específica em Gestão para Inovação e Liderança) 

Não há possibilidade de aproveitamento 

Ciência da Computação (Bacharelado) EaD formato 
Híbrido 

80% (oitenta por cento) do número total de créditos acadêmicos 

Cursos de Graduação EaD formato Híbrido – com 
exceção do curso Ciência da Computação 
(Transferência de IES, Diplomado de outra IES e 
Paralelo)   

50% (cinquenta por cento) do número total de créditos acadêmicos do 
Curso  

Cursos de Graduação EaD formato Híbrido 
(Readmissão, Diplomado Unisinos, Troca de Curso - 
quando o Curso de origem é diferente do Curso 
desejado) 

80% (oitenta por cento) do número total de créditos acadêmicos do Curso 

Cursos de Graduação EaD formato Híbrido – 

(Readmissão, Troca de Curso - quando o Curso é o 
mesmo, porém de outra modalidade: EaD ou 
Presencial)   

O aproveitamento dos estudos é realizado de acordo com a implantação 
curricular e a oferta de cada Curso, aproveitando-se o máximo de 
unidade(s) curricular(es) aprovadas pelo aluno: ficando o aluno dispensado 
de cursar determinadas unidades curriculares consideradas equivalentes ou 
de valor formativo semelhante, ou admitindo que ele supra unidades 
curriculares de sua livre escolha. Poderá ainda, haver casos em que não 
será possível o aproveitamento, dado a especificidade de cada Curso e sua 
estrutura curricular. 

Demais Cursos – (Transferência de IES, Diplomado 

de outra IES, Paralelo)   
80% (oitenta por cento) do número total de créditos acadêmicos   

Demais Cursos – (Readmissão, Diplomado Unisinos, 

Troca de Curso - quando o Curso de origem é 
diferente do Curso desejado) 

80% (oitenta por cento) do número total de créditos acadêmicos   

Demais Cursos – (Readmissão, Troca de Curso -

quando o Curso é o mesmo, porém de outra 
modalidade: EaD ou Presencial)  

O aproveitamento dos estudos é realizado de acordo com a implantação 
curricular e a oferta de cada Curso, aproveitando-se o máximo de 

unidade(s) curricular(es) aprovadas pelo aluno: ficando o aluno dispensado 
de cursar determinadas unidades curriculares consideradas equivalentes ou 
de valor formativo semelhante, ou admitindo que ele supra unidades 
curriculares de sua livre escolha. Poderá ainda, haver casos em que não 
será possível o aproveitamento, dado a especificidade de cada Curso e sua 
estrutura curricular. 

 
Mantêm-se inalteradas as demais disposições do Edital para Ingresso Extravestibular 2022/2, aprovado pela Resolução 

n.º 28/2022, homologada pela Resolução do CONSUN n.º 27/2022. 
 

São Leopoldo, 10 de junho de 2022. 

 
 

  Sergio Eduardo Mariucci 

Reitor da UNISINOS 
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