Dispensa de Disciplinas
O que é a Dispensa de Disciplinas?
A dispensa de disciplinas é o aproveitamento de disciplinas

Como realizar o pedido de Dispensa de
Disciplina?

cursadas em outra instituição de ensino superior ou na própria

A solicitação de Dispensa de Disciplinas deve ser protocolada

UFJF (durante um vínculo anterior com a Universidade)

nas Secretarias de Cursos do Campus GV, no período previsto

inclusive como disciplina isolada, em que a coordenação de

pelo

curso defere o cômputo de disciplinas obrigatórias e/ou

secretaria.sociais.ufjf.gv@gmail.com,

eletivas no histórico atual do discente após verificar que as

enviado este Formulário devidamente preenchido junto aos

disciplinas cursadas têm compatibilidade de conteúdo e carga

seguintes documentos:

Calendário

Acadêmico,

através
quando

do
deve

email
ser

horária com disciplinas da grade curricular do discente.

Documentos necessários para a solicitação de dispensa de

No histórico escolar, a disciplina obrigatória ou eletiva

disciplina cursada em outra Instituição:

dispensada aparecerá ‘DISP’ onde deveria constar a nota ou a

Histórico

escolar

aprovação.

eletronicamente;

assinado

e

autenticado

Plano de ensino (ementas) assinados ou autenticados
eletronicamente referente às disciplinas cursadas na
outra IES.
Documento necessário para a solicitação de dispensa de
disciplina cursada na UFJF:
Cópia ou impressão simples do histórico escolar.
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Como preencher o formulário de Dispensa de
Disciplina?
O Formulário deve ser preenchido seguindo o modelo a seguir,
onde as marcações em vermelho devem ser preenchidas
conforme as informações do discente solicitante.

EXEMPLO: Henri Fayol é ex-aluno de outra Instituição de
Ensino Superior (IES), na qual cursou as disciplinas de
Contabilidade

Geral

(CCO100),

Introdução

à

Economia

(ECO270) e Administração Pública I e II (ADM350 e ADM351). Ao
ingressar no curso de Administração na UFJF, Fayol verifica no
PPC do curso que as disciplinas de Contabilidade Geral
(CCO100) e Introdução a Economia

(ECO270) apresentam

requisitos de conteúdo e carga horária similares das disciplinas
de Contabilidade Geral e Introdutória (CAD002GV) e Economia
(ECO001GV), respectivamente, na UFJF. As disciplinas de
Administração Pública I e II (ADM350 e ADM351), por sua vez,
possuem juntas requisitos de carga horária e conteúdo
similares à disciplina de Administração Pública (CAD014GV) na
UFJF. As informações das disciplinas cursadas por Fayol podem
ser vistas a seguir:
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Sendo assim, Fayol decidiu solicitar a dispensa das referidas disciplinas e preencheu o Formulário da seguinte forma:

ATENÇÃO: As demais áreas do formulário são de uso exclusivo da Coordenação de Curso e/ou CDARA, não necessitando que o
discente realize o preenchimento.
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