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PROCESSOS ELETRÔNICOS DE APROVEITAMENTOS E INCORPORAÇÃO DE ESTUDOS 

Portal do Discente - SIGAA 

O discente  terá disponibilizado em seu portal, no SIGAA, as localizações e opções: 

- Portal do Discente: aba Ensino 

 

 

- Aproveitamento Automático: disponível para discentes que já tenham tido outros 

vínculos anteriores de graduação. Esta opção permite o aproveitamento automático com 

disciplinas que tenham o mesmo código ou equivalentes ao curso atual do aluno. Este tipo de 

solicitação não passa pela coordenação do curso. 

- Aproveitamento Manual – Curso Anterior na UFRN: permite ao discente solicitar 

aproveitamento de componentes pagos em outros vínculos anteriores da UFRN, componentes 

com códigos diversos e sem equivalências. 

- Aproveitamento Manual – Cursos em Outras Instituições: permite ao discente 

solicitar aproveitamento de componentes pagos em outros vínculos anteriores e de outras 

instituições. Esta opção também deve ser usada quando discente deseja aproveitar 

componentes da UFRN e de outras instituições ao mesmo tempo. 

- Incorporação de Estudos: permite o discente solicitar a inclusão de componentes 

curriculares cursados em processo de mobilidade, autorizado pela UFRN. 

Figura 1: escolha das opções de aproveitamentos/incorporações. 

 



 

a) Aproveitamento Automático: permite a escolha do vínculo que se deseja realizar o 

aproveitamento e, posteriormente, a escolha dos componentes do curso de origem e a 

vinculação aos componentes da sua estrutura curricular que queira aproveitar. 

 

 

 

 

 

b) Aproveitamento Manual – Curso Anterior na UFRN: permite a escolha do vínculo antigo 

que tenha cursado na UFRN e os componentes que tenha pago e queira utiliza-los para 

aproveitamento. Logo em seguida, é necessário fazer a vinculação com as disciplinas do 

curso atual que tenha intenção de aproveitar. 

 

Figura 2: escolha do vínculo. 

Figura 3: escolha dos componentes e confirmação. 



 

 

 

 

 

c) Aproveitamento Manual – Cursos em Outras Instituições: nessa opção, o discente deve 

anexar seu histórico do curso anterior e o reconhecimento do curso (caso não tenha no 

histórico), os programas das disciplinas, a tradução oficial (caso tenha cursado numa 

instituição estrangeira); marcar as disciplinas de seu currículo atual que deseja que sejam 

aproveitadas (tendo a opção de marcar todas do currículo); associar cada disciplina que 

queira aproveitar a pelo menos que já havia pago, anexando  e adicionando seu 

respectivo programa. Caso o discente tenha selecionado várias disciplinas da UFRN, mas 

não todas, será necessário vincular a cada disciplina selecionada o programa do 

componente pago fora da instituição. 

Figura 4: escolha do vínculo antigo e dos componentes cursados. 

Figura 5: escolha dos componentes a serem aproveitados. 



 

 

 

 

 

Figura 6: anexar histórico, reconhecimento e escolha dos componentes a serem 

aproveitados. 

Figura 7: associação dos componentes aos programas. 



 

 

 

 

d) Incorporação de Estudos: essa opção estará disponível somente para discentes que tenham 

realizado algum tipo de mobilidade acadêmica e que esteja cadastrada no SIGAA. O 

discente deve informar as disciplinas da UFRN a serem incorporadas; os componentes 

Figura 8: programas associados aos componentes da UFRN. 

Figura 9: confirmação da solicitação de aproveitamento. 



cursados fora, informando o período em que foi cursado e anexar o programa do 

componente pago. 

 

 

Quando são feitos pedidos de aproveitamento ou incorporações eletrônicos, as 

solicitações vão para análise da coordenação. A coordenação recebe o pedido com as 

opções de negar, devolver para ajustes ou aceitar. Quando aceito, o pedido vira um 

processo e análise.  

O discente pode visualizar em seu portal o andamento das solicitações feitas. 

- Portal do Discente: aba Ensino – Minhas Solicitações de Aproveitamentos 

Observações: 

1. Nos aproveitamentos em que se deseje pedir componentes cursados de outras 

instituições e da UFRN, deve – se solicitar aproveitamento manual de outras 

instituições, pois dá a opção de anexar vários históricos e programas. 

2. Quando for pedir aproveitamento de componentes eletivos, deve-se fazer a solicitação 

no atendimento da PROGRAD. Caso seja componentes pagos em outras instituições, 

deve-se pedir pelo portal do discente, como aproveitamento de outras instituições. 

Figura 10: tela de preenchimento – incorporação de estudos. 



3. As solicitações de aproveitamentos poderão ser pedidas uma de cada vez, com exceção 

de pedir uma de aproveitamento e uma de incorporação de estudos. O discente poderá 

solicitar aproveitamento novamente quando seu pedido anterior for dado baixa 

(processo arquivado). 

Atendimento às Dúvidas: 

Setor de Atendimento da PROGRAD 

Telefone: 3342-2299, ramais 126/127. 

Email: atendimento@prograd.ufrn.br/admissaoecadastro@prograd.ufrn.br 


