
 CCD:125-23
 

   REQUERIMENTO DE DISPENSA POR   
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Nome: Matrícula:

E-mail: Telefone: 

Curso: Campus:

COMPONENTES CURRICULARES SOLICITADOS

Código do
componente
curricular

Componente Curricular Solicitado
Componente Curricular Cursado
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* Anexar histórico e conteúdos programáticos originais
__________________________________

Assinatura do aluno
Para uso da Secretaria Acadêmica:

Pedido recebido em ____/____/____, por _________________________________________

Em caso de deferimento, pedido registrado em ____/____/____, por ____________________
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 CCD:125-23
 

   REQUERIMENTO DE DISPENSA POR   
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Para uso da Coordenação do Curso:

Pareceres das Solicitações de Dispensa por Aproveitamento

Deferida
Justificativa para indeferimento das solicitações

Sim Não
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Pedido analisado em ____/____/_____

_______________________________
Nome legível do(a) Coordenador(a) 

__________________________________
Assinatura / Carimbo (caso possua)

 Guia de Processos Acadêmicos                                                                                                                            Versão – setembro/2018


	Caixa de texto 1: 
	Caixa de texto 2: 
	Caixa de texto 1_2: 
	Caixa de texto 1_3: 
	Caixa de texto 2_2: 
	Caixa de texto 3: 
	Caixa de texto 4: 
	Caixa de texto 5: 
	Caixa de texto 5_2: 
	Caixa de texto 5_3: 
	Caixa de texto 5_4: 
	Caixa de texto 5_5: 
	Caixa de texto 5_6: 
	Caixa de texto 5_7: 
	Caixa de texto 5_8: 
	Caixa de texto 5_9: 
	Caixa de texto 5_10: 
	Caixa de texto 5_11: 
	Caixa de texto 5_12: 
	Caixa de texto 5_13: 
	Caixa de texto 5_14: 
	Caixa de texto 5_15: 
	Caixa de texto 6: 
	Caixa de texto 6_2: 
	Caixa de texto 6_3: 
	Caixa de texto 6_4: 
	Caixa de texto 6_5: 
	Caixa de texto 6_6: 
	Caixa de texto 6_7: 
	Caixa de texto 6_8: 
	Caixa de texto 6_9: 
	Caixa de texto 6_10: 
	Caixa de texto 6_11: 
	Caixa de texto 6_12: 
	Caixa de texto 6_13: 
	Caixa de texto 6_14: 
	Caixa de texto 6_15: 
	Caixa de texto 4_2: 
	Caixa de texto 4_3: 
	Caixa de texto 4_4: 
	Caixa de texto 4_5: 
	Caixa de texto 4_6: 
	Caixa de texto 4_7: 
	Caixa de texto 4_8: 
	Caixa de texto 4_9: 
	Caixa de texto 4_10: 
	Caixa de texto 4_11: 
	Caixa de texto 4_12: 
	Caixa de texto 4_13: 
	Caixa de texto 4_14: 
	Caixa de texto 4_15: 
	Caixa de texto 7: 
	Caixa de texto 7_2: 
	Caixa de texto 7_3: 
	Caixa de texto 7_4: 
	Caixa de texto 7_5: 
	Caixa de texto 7_6: 
	Caixa de texto 7_7: 
	Caixa de texto 7_8: 
	Caixa de texto 7_9: 
	Caixa de texto 7_10: 
	Caixa de texto 7_11: 
	Caixa de texto 7_12: 
	Caixa de texto 7_13: 
	Caixa de texto 7_14: 
	Caixa de texto 7_15: 
	RadioGroup67: Off


