Como validar matéria
Esse guia tem por finalidade explicar o passo a passo de como validar uma disciplina da
faculdade, seja ela cursada em outra instituição, no exterior (intercâmbio) ou na própria UFSC,
vale ressaltar que para a validação acontecer é necessário a equivalência da ementa e a carga
horária seja igual ou superior àquela a ser validada.

Disciplinas cursadas
em outra instituição
Para realizar esse processo primeiro é preciso
abrir um processo para isso. Para realizar
esse processo primeiro separe os seguintes
documentos: (i) Histórico Escolar assinado e
carimbado pela instituição de ensino (levar
original e cópia para autenticação); (ii)
programas das disciplinas cursadas, com
carga horária, assinados e carimbados pela
instituição de ensino; (iii) folha complementar
indicando a disciplina a qual requer a
validação do curso da UFSC e a disciplina
cursada em outra instituição, com respectivas
cargas horárias. Reunido esse documento
dirija-se até o DAE(Departamento de
Administração Escolar) para fazer o pedido
de validação.

Disciplinas cursadas
na UFSC
É preciso que o aluno abra um processo no
DAE (Departamento de Administração
Acadêmica) solicitando a validação das
disciplinas e junte: (i) histórico Escolar
assinado e carimbado pela UFSC; (ii) folha
complementar indicando a disciplina a qual
requer a validação do curso da UFSC e a
disciplina cursada, com respectivo código de
cargas horárias.

Disciplinas cursadas
no exterior durante
intercâmbio
No caso de disciplinas cursadas durante o
intercâmbio, deverá além dos documentos (i),
(ii) e (iii), a tradução do histórico e dos
programas de disciplina. É recomendável
anexar o Plano de Atividades aprovado pela
Coordenadoria do Curso.

Processo de
validação
O processo é encaminhado pelo DAE à
coordenação do seu curso e para os
professores responsáveis pelas respectivas
disciplinas a serem validadas. O professor
avaliará as disciplinas cursadas e as
comparará com as disciplinas do curso
requeridas, considerando carga horária e
conteúdo.
Para maiores dúvidas acesse: https://deps.ufsc.br/perguntasfrequentes/validacao-de-disciplinas/ ou entre em contato com a
secretaria do seu curso

