ESTE REQUERIMENTO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE DIGITADO
- Na coluna DISCIPLINA CURSADA NA INSTITUIÇÃO DE ORIGEM: Deverá ser informado o Código e Denominação da Disciplina
Cursada na Instituição de Origem, como consta no Histórico Escolar (caso a disciplina não possua código, este campo pode ser
deixado em branco); a carga horária e o Conceito obtido, também de acordo com o histórico escolar; o ANO/SEMESTRE que foi
cursada a disciplina.
- Na coluna NOME DA DISCIPLINA A SER DISPENSADA NA UFLA: Deverá ser informado o Código e Denominação da Disciplina da
UFLA que deverá ser lançada no histórico do requerente; a carga horária e o Conceito obtido, de acordo com o Regulamento Geral
dos Programas de Pós-Graduação.
- Lembramos que para disciplinas aproveitadas de outra Instituição deverá constar o conceito P (contam créditos) e o
conceito K (disciplinas aproveitadas de outra Instituição, cujos créditos não são computados para integralização curricular)
e deverão ser anexados o Conteúdo Programático e o Formulário com o Parecer do professor responsável de cada
disciplina da UFLA a ser dispensada.
- Se a disciplina for de outra Instituição e não tiver nenhuma correlação com disciplinas da UFLA, a Coordenação do Programa
deverá encaminhar, juntamente com o Formulário de Aproveitamento devidamente preenchido, Memorando solicitanto a criação da
disciplina.
- Todo pedido de aproveitamento (independente se a disciplina foi cursada na UFLA ou em outra instituição) deve conter o Histórico
Escolar do estudante em anexo.
- As colunas “Parecer” e “Justificativa” são de uso exclusivo do Coordenador do Programa.
- Coluna Parecer: O Coordenador do Programa coloca “D” se for deferido ou “I” se for indeferido o aproveitamento de créditos da
disciplina.
- Coluna Justificativa: Se for Indeferido o Coordenador do Programa vai colocar a justificativa conforme Legenda constante do
Formulário de Aproveitamento de Créditos.
-

O Formulário de Aproveitamento de Créditos deverá ter todos os campos/colunas prenchidos.
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REQUERIMENTO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
Este requerimento deve ser obrigatoriamente digitado

Nome:

Telefone para contato:

Curso na UFLA:

Nível:

Instituição de Origem:

Matrícula:

Disciplina cursada na instituição de origem
Código

Denominação

C.H.

Conceito

Disciplina a ser dispensada na UFLA

Ano/
Período

Código

Denominação

2

Conceito

C.H.

1

Parecer

Justificativa

1
2
3
4
5
6
7
8

Assinatura do discente: _________________________________________________________
Uso exclusivo do Coordenador do Programa:
DE ACORDO: Assinatura e carimbo do Orientador: ______________________________________

2
3

1

Deferido (D) ou Indeferido (I)
Legenda: (E) – Ementa incompatível / insuficiente
(H) – Carga Horária insuficiente
(T) – Cursada a mais de cinco anos para Mestrado e
Doutorado, conforme Art. 40 § 1º do Regulamento Novo.

A carga horária das disciplinas da UFLA podem ser calculadas pelo número de créditos multiplicado por quinze. (O) – Outros (Especificar)
C.H. = Carga Horária
DATA: ____ /____/____
__ _________________________________________
Assinatura e carimbo do Coordenador do Programa

3

