UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
NORMA INTERNA PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE DISCIPLINA(S)
CURSADA(S) NO EXTERIOR

A Comissão de Graduação (CG) da FCF/USP, em reunião no dia 29/10/2014, aprovou a
Norma Interna para aproveitamento de créditos de disciplinas cursadas em Instituição de Ensino
Superior (IES) no exterior, a partir de 2015, conforme segue:
As disciplinas cursadas em IES no exterior poderão ser aproveitadas junto ao Curso de FarmáciaBioquímica da seguinte forma:
- Equivalentes às disciplinas oferecidas ao curso de Farmácia-Bioquímica (conteúdo programático
e carga horária)
- Validação como créditos de optativas livres, podendo ser concedido pela CG, no máximo, 34
(trinta e quatro) créditos.
Para ambos os casos, o aluno deverá apresentar à CG os seguintes documentos:
1 – formulário pertinente (www.fcf.usp.br/ensino/graduacao/intercambio);
2 – certificado e histórico escolar da IES com o aproveitamento das disciplinas cursadas no
exterior;
3 – programa completo das disciplinas cursadas;
4 – resumo escolar atualizado da FCF/USP.
Não será exigida a tradução dos documentos emitidos em inglês e espanhol. Documentos
emitidos em outra língua poderão ser traduzidos pelo aluno.
No período de intercâmbio vinculado à USP, o aluno terá registrado em seu histórico escolar o
termo “MA - cursando disciplinas no exterior”, que será alterado após a aprovação da CG sobre o
aproveitamento das disciplinas cursadas.
As solicitações de validação ou equivalência deverão ser apresentadas à CG imediatamente após
o retorno do aluno ao curso.
Havendo reprovação em disciplina na IES no exterior, o aluno deverá apresentar requerimento
com justificativa do ocorrido à CG.
A validação de disciplinas é obrigatória.
A competência e critério de decisão sobre o aproveitamento de créditos de disciplina(s) é da CG
da FCF/USP, ouvido o docente responsável.

São Paulo, 29 de outubro de 2014.
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