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COMUNICADO Nº 09 DE 30 DE AGOSTO DE 2021
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

O Coordenador do curso de Especialização em Ciência de Dados do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Campinas, no âmbito de suas atribuições,
vem  a  público  comunicar  a  possibilidade  de  solicitação  de  aproveitamento  de  estudos  para  a
dispensa de componentes curriculares (disciplinas) do curso.

Conforme o regulamento da pós-graduação Lato Sensu do IFSP (Resolução 64/2017, de 01 de agosto
de 2017, Cap. VII):

“Art. 56. Poderá ser concedido aproveitamento de estudos dos componentes curriculares cursados
com êxito em  cursos de especialização e em instituições reconhecidas pelo MEC, desde que sejam
semelhantes em objetivos,  carga horária  e  conteúdo programático às disciplinas ofertadas  pelos
cursos de pós-graduação Lato Sensu do IFSP e cursados há menos de 5 (cinco) anos.”

Prazo para Envio da Documentação:

• Prazo máximo: 16/09/2021, conforme o calendário acadêmico do curso.

• Caso o prazo para o semestre corrente (atual) tenha terminado, você deverá se atentar ao
prazo do próximo semestre e enviar a documentação dentro do prazo estipulado.

• Não serão aceitos pedidos fora do prazo.

Documentação Necessária para a Solicitação:

1. Requerimento de aproveitamento de estudos

◦ Modelo disponível em:  https://drive.ifsp.edu.br/s/4QzczdJXd6ikpCh (Disponibilizado  no
site  do  IFSP  Campinas,  na  aba  do  curso  e/ou  no  ambiente  do  aluno,  na  aba
requerimentos).

◦ Tutorial (Orientação): https://youtu.be/BuJao65cO38?t=344

▪ Obs: Este é um exemplo para aproveitamento de disciplinas do curso TADS, cujo
formulário de aproveitamento é similar ao da pós-graduação.

2. Histórico escolar  (assinado e carimbado ou assinado  eletronicamente pela instituição de
origem), contendo o nome do curso de pós-graduação e dos componentes curriculares, com
especificação do período de duração, frequência, carga horária e notas.

3. Conteúdo  programático,  ementas  ou  plano  de  ensino  das  disciplinas  cursadas  com
aproveitamento  (assinado e carimbado ou assinado eletronicamente pela instituição de
origem), que sejam equivalentes à disciplina pleiteada, com a carga horária e a bibliografia
utilizada.

4. Grade ou estrutura curricular  (assinado e carimbado ou assinado eletronicamente pela
instituição de origem).
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Envio da Documentação:

• A documentação deve  ser  enviada  via  SUAP,  na aba  Secretaria  Virtual  /  Requerimentos,
escolhendo  como  tipo  de  requerimento  a  opção  “Aproveitamento  de  Estudos”.  As
orientações para realizar este procedimento estão disponíveis neste link.

• Cada documento deverá ser enviado em arquivo no formato PDF, nomeado de acordo com o
tipo de documento, frente e verso em um único arquivo, com todas as informações legíveis.

• Caso não seja possível a utilização de um scanner, para digitalizar o documento, o estudante
poderá fazê-lo por aplicativo gratuito no celular, (similar ao CamScanner) e transformá-lo em
formato “pdf”.

Para  consultar  os  componentes  curriculares  disponíveis,  acesse  o  Plano  Pedagógico  do  Curso:
https://drive.ifsp.edu.br/s/ZmXOH49d4AT028B (disponível  no  site  do  IFSP  Campinas  na  aba  do
curso).

Em caso de dúvidas, entrar em contato, via e-mail, com a Coordenadoria de Registros Acadêmicos do
câmpus: cra.cmp@ifsp.edu.br.

Para mais informações, acesse a Resolução 64/2017 (Cap. VII).

Campinas, 30 de agosto de 2021.

(original assinado)
SAMUEL BOTTER MARTINS

Coordenador da Especialização em Ciência de Dados
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https://drive.ifsp.edu.br/s/ZmXOH49d4AT028B
https://prp.ifsp.edu.br/images/Resolu%C3%A7%C3%A3o_64_-_2017_novo_Regulamento_para_PG_Lato_Sensu_copiar.pdf
mailto:cra.cmp@ifsp.edu.br

