Informações Gerais - REQUERIMENTO DE EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS
É possível solicitar aproveitamento de créditos obtidos em cursos de
especialização da UFPR ou de outras instituições. Todos os créditos cursados poderão
ser recuperados através de equivalência, em um prazo máximo de até 05 (cinco) anos.
Para aproveitamento dos créditos o discente deverá estar matriculado em uma nova
turma.
As disciplinas, dentro da validade de até 05 (cinco) anos, poderão ser
aproveitadas mediante preenchimento e envio do formulário de requerimento de
equivalência [ANEXO 1] e aprovação do colegiado do curso. Deverá ser respeitado o
período destinado no edital de abertura do curso para envio do requerimento. Os
editais de abertura de turmas estão disponíveis no rodapé do site
<http://www.pecca.ufpr.br/>.

IMPORTANTE: O requerimento preenchido e os documentos solicitados devem ser
enviados ao e-mail cursospecca@ufpr.br com as seguintes informações no título:
Equivalência: Nome do candidato / Nome do curso pretendido.

ANEXO 1

REQUERIMENTO DE PEDIDO DE EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS
As diretrizes e prazos para solicitação de equivalência estão elencadas no edital de
abertura de turma, disponível no site <https://ufpr.pecca.com.br/>.
DADOS DO ESTUDANTE - (Preencher todos os itens de forma legível)
Nome:
CPF:
Curso:

Telefone:

ATENÇÃO: Sua solicitação somente será analisada se todos os campos forem
preenchidos corretamente e se estiver acompanhada dos seguintes documentos:
1. Histórico escolar completo atualizado – original ou cópia autenticada.
2. Programas (ementas) das disciplinas autenticados pela instituição de origem, caso
não sejam da UFPR.
IMPORTANTE: As disciplinas deverão ser de programas de pós-graduação lato sensu.
SOLICITO EQUIVALÊNCIA NA(S) DISCIPLINA(S):
DISCIPLINAS CURSADAS

DISCIPLINAS CORRESPONDENTES NA
UFPR

Assinatura do estudante: _________________________________________________
Data: __ / __ / __

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO:

DO LADO ESQUERDO DA TABELA:
Deverá ser preenchido com o nome da disciplina em que você já obteve aprovação na
UFPR
ou
em
outras
instituições.
DO LADO DIREITO DA TABELA:
Deverá ser preenchido com o nome da disciplina correspondente a qual você solicita
validação da equivalência.
Os conteúdos programáticos dos cursos estão disponíveis no site do Pecca
(https://ufpr.pecca.com.br/)
Caso você tenha sido aluno do PECCA, poderá solicitar o seu histórico escolar para a
secretaria do programa através do e-mail secretaria.pecca@gmail.com.
O requerimento só será analisado em reunião de departamento se estiver com
todos os campos preenchidos corretamente. Para requerimentos preenchidos
incorretamente ou com disciplinas que não são equivalentes (com discrepância de
ementa, carga horária, dentre outros) não será dado parecer favorável.

