Procedimentos e documentos relativos à solicitação de equivalência de disciplina cursada em
Instituição de Ensino Superior Estrangeira (IESE)
Todos os modelos e documentos necessários ao processo estão disponíveis em:
Arquivos para Download - http://www.intercambio.poli.ufrj.br/pt-br/formularios.php

I.

Procedimentos para abertura do processo:
1) Para registrar seu pedido você deve preencher o Formulário Online para Dispensa de
Disciplinas disponível em https://form.jotform.com/cripoli/form_online_disp2
2) Neste Formulário, além de preencher os campos solicitados, você deverá anexar a cópia digital
dos seguintes documentos:
• Requerimento de Dispensa de Disciplina cursada em Intercâmbio Acadêmico;
• Boletim Escolar Oficial da IESE parceira e
• Relatório de Intercâmbio Poli-UFRJ.
3) Após o envio do Formulário você receberá uma mensagem confirmando o envio e indicando a
documentação que deverá ser entregue na DARI para conclusão da abertura do processo.
4) Ao entregar sua documentação na DARI você deve informar se possui algum outro processo de
dispensa de disciplinas em seu nome.

A entrega da documentação na DARI deverá seguir obrigatoriamente o calendário abaixo:
Fevereiro, Março, Agosto e Setembro: toda quarta-feira
Demais meses: 1ª e 3ª quarta-feira do mês

II.

Documentos necessários a abertura do processo:
1) Requerimento de Dispensa de Disciplina cursada em Intercâmbio Acadêmico
2) Cópia do Plano de Estudos entregue à DARI/POLI antes do início do intercâmbio, o qual deve
estar devidamente assinado pela Coordenação do Curso e pela DARI/POLI.
3) Cópia da Alteração do Plano de Estudos quando for necessário.
4) Boletim Escolar Oficial original da IESE na qual o(a) aluno(a) realizou o intercâmbio. Será
aceita cópia desde que autenticada por funcionário da DARI/POLI. (Cópias digitais serão aceitas
desde que enviadas pela IESE diretamente para o e-mail internacional@poli.ufrj.br)
5) Ementas originais das disciplinas cursadas na IESE e traduções das mesmas para o português
(tradução-livre).
6) Relatório de Intercâmbio Poli-UFRJ - Documento com título: Nome e sobrenome; Curso;
Projeto de Intercâmbio, etc.
7) Boletim Escolar da UFRJ atual.
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