UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR de TECNOLOGIA
CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL

REQUERIMENTO DE DISPENSA DE
PRÉ-REQUISITO

De acordo com a Resolução No 63/10 – CEPE é delegado aos colegiados de curso, ouvidos os respectivos departamentos, a competência para a análise e o julgamento dos
pedidos de dispensa de pré-requisito de disciplinas, vedada a decisão “ad referendum”.
Esse requerimento deverá ser preenchido por disciplina individualmente e ser protocolado pelos requerentes diretamente na coordenação do curso.

PARA PREENCHIMENTO DO(A) ACADÊMICO(A)
Nome Completo: __________________________________________

Número de matrícula: GRR_______________

e-mail:

Telefone: ( ) _______ - ______

Data:

Assinatura: ____________________________

INFORMAÇÕES PARA EMBASAR O POSICIONAMENTO DO(A) TUTOR(A)
Discente tem possibilidade de se formar no semestre atual
com a aprovação da quebra de pré-requisito?

Tem processo de cancelamento de registro acadêmico?
Quais são os seus índices acadêmicos?
Está com a carga horária semanal abaixo do mínimo (14h)?

SIM ( )  Quantas disciplinas ao todo precisa cursar para se formar: ___________
NÃO ( )  Tem possibilidade de se formar quando? ANO: ______ / SEMESTRE: ___
SIM ( )  O colegiado concedeu prazo adicional: SIM ( ) NÃO ( )
Qual prazo concedido pelo colegiado para conclusão do curso:
ANO: _____________ / SEMESTRE: ___________
NÃO ( )
IRA: ________
IDA: ___________
Existem outras opções de disciplinas (obrigatórias ou optativas) para
SIM ( )
preenchimento da carga horária?
SIM ( ) NÃO ( )
NÃO ( )

A SOLICITAÇÃO DEVERÁ SER PREENCHIDA EM FOLHA INDIVIDUAL PARA CADA DISPENSA REQUERIDA.

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE PRÉ-REQUISITO
CÓDIGO DA
DISCIPLINA

NOME DA DISCIPLINA

DISCIPLINA PARA MATRÍCULA:

Foi aprovado
em algum dos
pré-requisitos?

SIM

NÃO

Em caso de
reprovação,
informar:

Nota

Frequência

PRÉ-REQUISITOS:

O acadêmico irá cursar o pré-requisito no semestre atual?

SIM ( ) NÃO ( )

ORIENTAÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CURSO
JUSTIFICATIVAS VÁLIDAS PARA A SOLICITAR A QUEBRA DO PRÉ-REQUISITO
(
(
(
(
(

) Discente está no currículo antigo, quer cursar disciplina do currículo novo e possui os pré-requisitos da disciplina equivalente no currículo antigo; OU
) Discente é formando no semestre atual; OU
) Discente com processo de cancelamento de registro acadêmico e prazo de jubilamento no semestre atual.
) Ter IRA acima de 0,7; OU
) Estar com a CH abaixo do mínimo, desde que não haja outras opções para preenchimento da grade.

O TRÂMITE DA SOLICITAÇÃO DEVE SEGUIR A ORDEM:
1)
2)
3)
4)

O discente deverá preencher o requerimento e apresentar a justificativa por escrito à coordenação.
À coordenação cabe: abrir um processo, incluir a justificativa e o histórico e encaminhar ao Tutor via SEI.
O Tutor deverá emitir um parecer e incluir no processo do SEI.
O processo será encaminhado para posicionamento do Departamento responsável e deverá retornar à coordenação
para deliberação no Colegiado de Curso

