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NORMAS INTERNAS PARA APROVEITAMENTO DE ESTUDOS NA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA USP 

 
 

Com base na Resolução CoG nº 6612, de 13/09/2013; no disposto no 
Artigo 45, inciso II; e no Artigo 79 do Regimento Geral da USP, a Comissão 
de Graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, em reunião de 
04/05/2016, aprovou as seguintes normas internas para aproveitamento de 
estudos de alunos do Curso de Farmácia-Bioquímica da FCF/USP, a 
saber: 

 
Artigo 1º - Os pedidos de dispensa de cursar disciplinas serão 

homologados pela CG da Unidade, após manifestação do Departamento ou 
órgão responsável.  

 
Artigo 2º - Disciplinas cursadas fora da USP somente poderão ser 

aproveitadas até o limite de dois terços do total de créditos fixado para a 
integralização do respectivo currículo. 

§ único – Disciplinas cursadas, no máximo, há cinco anos do atual 
ingresso.  

 
Artigo 3º - Alunos reingressantes do curso poderão aproveitar todos os 

créditos integralizados anteriormente, desde que cursados, no máximo, há 
cinco anos do  atual ingresso.  

 
Artigo 4º - Quando houver aproveitamento de estudos de alunos 

reingressantes, o aluno terá seu tempo máximo para conclusão do curso 
diminuído de um número de semestres dado pela parte inteira da relação: 

S = (número de semestres ideal do curso)*(créditos aproveitados) / 
créditos do Curso (do ano de ingresso do aluno). 

§1º o número de semestres ideais do período integral é 10 semestres. 
§2º o número de semestres ideias do período noturno é 12 semestres. 
Ex: Em 2016: créditos 309 (obrigatórios) + 34 (optativos) = 343 total. Um aluno do período noturno, que consiga 206 

créditos de aproveitamento, terá 7 semestres para concluir o curso, obrigatoriamente. 

 

 
 

São Paulo, 04 de maio de 2016. 
Profa. Dra. Tania Marcourakis 

Presidente da Comissão de Graduação 

 


