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CRITÉRIOS DE ANÁLISE, PARA APROVEITAMENTO DE ESTUDOS EM 
DISCIPLINAS DOS CURSOS DA FACULDADE DE DIREITO 

 

Art. 1° - Considerando o Art. 6°, inciso II, do Regimento da Faculdade de Direito e o Art. 
3° da DELIBERAÇÃO Nº 033/2008, do CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, 
EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO, de 19/12/2008, os Coordenadores de Curso da 
Faculdade de Direito, para análise e parecer sobre o aproveitamento de estudos, para 
dispensa de disciplina, enquadramento em série, ou para quaisquer outros fins, 
analisarão, concomitantemente, os seguintes aspectos dos programas de origem, em 
comparação com as disciplinas dos cursos da Faculdade de Direito: 

I – conteúdo programático efetivamente desenvolvido; 
II - carga horária da disciplina; 
III - tempo decorrido desde os estudos realizados até a data de solicitação 

§ 1° – Para análise do aproveitamento serão considerados os conteúdos programáticos 
constantes nos Planos de Ensino, ementas e demais dados constantes na documentação 
de origem apresentada pelo requerente, em comparação com o ementário em vigor para 
a disciplina pretendida da Faculdade de Direito;  

§ 2° – Considerar-se-á adequado o conteúdo para fins de aproveitamento de disciplina, no 
âmbito da FADIR, quando, na avaliação dos dados de origem, verificar-se que pelo 
menos 75% do conteúdo da disciplina do Curso da Faculdade de Direito foi vencido na 
instituição de origem; 

§ 3° – Considerar-se-á adequada a carga horária, para fins de aproveitamento de 
disciplina, no âmbito da FADIR, quando, na avaliação dos dados de origem, verificar-se 
que pelo menos 75% da carga horária da disciplina do Curso da Faculdade de Direito foi 
vencido na instituição de origem; 

§ 4° – Considerar-se-á adequada o tempo decorrido desde os estudos até a solicitação, 
para fins de aproveitamento de disciplina, no âmbito da FADIR, quando, na avaliação dos 
dados de origem, verificar-se que transcorreram, no máximo, 10 anos, desde a realização 
ou aproveitamento de estudos na instituição de origem. Não se admitirá, todavia, em 
qualquer hipótese, o cômputo de disciplina que tenha sido cursada em outra instituição 
concomitantemente à vigência de matrícula do requerente nos Cursos da Faculdade de 
Direito da FURG. 

§ 5° – O tempo máximo referido no § 4° poderá ser diminuído por ato geral fundamentado 
da Coordenação, quando seja verificada alteração significativa no campo normativo 
estudado, para o qual se considere pedagogicamente positivo o cursamento da disciplina 
da Faculdade de Direito; 

§ 6° – Quando os conteúdos a serem aproveitados estiverem esparsos em mais de uma 
disciplina de origem, a carga horária será computada levando-se em consideração as 
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distintas proporções de conteúdo em relação às cargas horárias das disciplinas de 
origem; 

§ 7° – Não será admitido o cômputo de carga horária prática para fins de aproveitamento 
de disciplina teórica da Faculdade de Direito; 

§ 8° – Não será admitido o cômputo de carga horária teórica para fins de aproveitamento 
de disciplina prática da Faculdade de Direito; 

Art. 2° – Esta norma entra em vigor na data de sua aprovação, para todas as instâncias 
internas da Faculdade, revogadas as disposições em contrário e covalidadas as decisões 
pregressas já tomadas pelos coordenadores de Curso precluídas administrativamente. 


