
PROCEDIMENTOS PARA AS SOLICITAÇÕES DA PÓS-GRADUAÇÃO NO 
EXPEDIENTE DA DAA

REQUERIMENTO COMUM: 

� ATESTADO DE MATRÍCULA
� ATESTADO DE VÍNCULO
� ATESTADO DE PERCENTUAL CUMPRIDO
� ALUNOS  CONCLUINTES  DE  CURSOS  STRICTO  SENSU:  CERTIFICADO  DE 

CONCLUSÃO e DIPLOMA, sendo neste último caso necessário anexar o “nada 
consta” da Biblioteca

� ALUNOS  CONCLUINTES  DE  CURSOS  LATO  SENSU:  DECLARAÇÃO  DE 
CONCLUSÃO e  CERTIFICADO,  sendo  neste  último caso  necessário  anexar  o 
“nada consta” da Biblioteca.

OBSERVAÇÕES SOBRE O DIPLOMA E CERTIFICADO: 

Não precisa solicitar, em conjunto, o histórico escolar, pois este já vem obrigatoriamente 
acompanhando o diploma e o certificado.

    O prazo para entrega do Diploma e Certificado é em média 180 dias a partir da data de 
solicitação  (o  prazo  poderá  ser  estendido  caso  o  Setor  de  Registro  de  Pós-
Graduação e/ou a Secretaria Especial de Diplomas dependam de informações do 
Colegiado do Curso ou Programa bem como de liberações de pendências).

REQUERIMENTOS  QUE  PRECISAM  DE  ESCLARECIMENTOS  E,  EM  ALGUNS 
CASOS, DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: 

� Alteração de Cadastro: apresentar documento de comprovação
� Cancelamento de matrícula e vaga: prestar esclarecimentos
� Convalidação  de  Créditos:  apresentar  o  histórico  e  ementa  da  disciplina  a  ser 

convalidada
� Convalidação de Título: apresentar o diploma, histórico, ficha catalográfica e capa 

da dissertação
� Trancamento de Disciplina: prestar esclarecimentos
� Trancamento de Curso:  prestar  esclarecimentos.  No  caso de motivo de saúde, 

deverá prestar esclarecimentos e apresentar atestado médico do Serviço Médico 
da UEFS

� Dispensa de Disciplina: apresentar o histórico e no caso de Estágio Docência, por 
experiência  docente,  apresentar  também  os  documentos  comprobatórios  (Ex: 
declaração  da  Instituição  onde  ministra/ministrou  aula,  ementas  das  disciplinas 
ministradas)

� Exercício Domiciliar: apresentar atestado médico do Serviço Médico da UEFS
� Programas  de  Disciplinas  Cursadas:  apresentar  o  histórico  e  as  ementas  das 

disciplinas cursadas, para carimbo e assinatura
� Solicitação de matrícula em disciplina de outro programa (para alunos de Mestrado 

e Doutorado): prestar esclarecimentos
� Atividades  Complementares:  apresentar  os  documentos  comprobatórios 

(declarações, artigos, certificados, etc).



ESPECIALIZAÇÃO: Os alunos deste nível não têm direito a:

� Convalidação de créditos
� Trancamento,  exceto  por  motivo  de  saúde  e  neste  caso,  apresentando  a 

comprovação.  É necessário também que haja previsão de turmas subsequentes. 

MESTRADO E DOUTORADO: 

� Só alunos destes níveis têm direito a convalidação de créditos (que é diferente de 
dispensa de disciplina, pois na convalidação a disciplina não faz parte da Matriz 
Curricular do aluno e, qualquer que seja ela, é transferida para o histórico escolar 
do aluno com os créditos e a nota obtida);

� O trancamento da matrícula poderá ser solicitado pelo discente e  avaliado pelo Colegiado, 
desde que o  discente já  tenha integralizado pelo  menos 1/3 da matriz  curricular  e  seja 
preservado o prazo máximo de conclusão, exceto em casos de agravo à saúde, comprovado 
pelo serviço médico da UEFS.

ATENTAR  PARA  QUE  AS  CÓPIAS  DOS  DOCUMENTOS  ANEXADOS  NOS 
PROCESSOS SEJAM/ESTEJAM DEVIDAMENTE AUTENTICADAS OU APRESENTAR 
A CÓPIA JUNTAMENTE COM A ORIGINAL PARA AUTENTICAÇÃO.

DÚVIDAS RECORRENTES:

� CONVALIDAÇÃO DE CRÉDITOS DE DISCIPLINA:  na convalidação, a disciplina 
não faz parte da Matriz Curricular do aluno e, qualquer que seja ela e onde tenha 
sido cursada, é transferida para o histórico escolar do aluno com os créditos e a 
nota obtida, após deferimento do colegiado;

� DISPENSA  DE  DISCIPLINA:  na  dispensa,  a  disciplina  faz  parte  da  Matriz 
Curricular do aluno e, por ter sido cursada em matrícula anterior ou como aluno 
especial, o aluno será dispensado de cursar novamente.

� CONVALIDAÇÃO DE TÍTULO: O aluno que concluiu o Mestrado, na UEFS ou em 
outra  instituição  de  ensino,  poderá  solicitar  aproveitamento  desses  créditos, 
respeitando o regimento de cada Programa.

� HISTÓRICO: Deve ser impresso pelo próprio aluno no Portal e trazido na DAA para 
carimbo e assinatura.

� PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A DEFESA:  Não precisa  passar  por  esta 
DAA. Tramitar a solicitação diretamente no colegiado.


