
Orientação para cursar disciplina optativa ou equivalente à obrigatória em outro curso da 

USP/outra Instituição de Ensino Superior (IES) brasileira 
  
Para cursar disciplina(s) em outra Unidade/Curso ou em outra Instituição de Ensino Superior 

– (IES) brasileira, é necessário previamente:   
  
 

I - cursar disciplina em substituição à obrigatória: 
 

- formalizar o pedido à Comissão de Graduação (CG) da ESALQ no Serviço de Graduação 
(SVG) e destacar: "cursar disciplina XXXX da Universidade ______ em substituição à disciplina 
obrigatória L_ _ _ _ (nome da disciplina)".  Justificar e anexar o programa da disciplina que 
pretende cursar. Acesse:  
https://www.esalq.usp.br/graduacao/sites/default/files/requerimento_aluno_atual.pdf,  
ou em doc: https://www.esalq.usp.br/graduacao/aluno-regular/matricula  
Disciplinas USP: inscrever-se também pelo JW no período de matrícula ou por requerimento 
online.  
Para outras Instituições de Ensino Superior (IES), a matrícula constará no histórico escolar 
como: cursando disciplina em outra IES brasileira. 
 
 

II - cursar disciplina optativa em outra IES ou outra Unidade/Curso USP: 
 

- formalizar o pedido à Comissão de Graduação (CG) da ESALQ no Serviço de Graduação 
(SVG).  Justificar e anexar o programa da disciplina que pretende cursar. Acesse: 
https://www.esalq.usp.br/graduacao/sites/default/files/requerimento_aluno_atual.pdf 
ou em doc: https://www.esalq.usp.br/graduacao/aluno-regular/matricula  
Disciplinas USP: inscrever-se também pelo JW no período de matrícula ou por requerimento 
online.  
Para outras Instituições de Ensino Superior, a matrícula constará no histórico escolar 
como: cursando disciplina em outra IES brasileira. 
 
 

III - paralelamente, as tratativas com a Unidade ou IES oferente é por conta do aluno.  
Se o requerimento ESALQ for aprovado pela CG e o pedido não for aprovado na IES, entrar 
em contato com o SVG para desfazer a matrícula quando tratar-se de  "outra IES brasileira". 
Idem para a disciplina USP. 
 
  

IV - AO TÉRMINO DO SEMESTRE (SOMENTE para disciplinas cursadas fora da USP):  
o(a) aluno(a) deverá apresentar no Serviço de  Graduação o requerimento solicitando a 
equivalência da disciplina "L_ _ _ _", anexando o documento oficial com a nota e frequência 
obtidas.  
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