Cômputo de Opcionais
O que é o Cômputo de Disciplinas Opcionais?
O Cômputo de Disciplinas Opcionais é o aproveitamento de

Como realizar o pedido de Cômputo de
Disciplinas Opcionais?

disciplinas cursadas em outra instituição de ensino superior ou

A solicitação de Cômputo de Disciplinas Opcionais deve ser

na própria UFJF (durante vínculo anterior com a Universidade),

protocolada nas Secretarias de Cursos do Campus GV, no

inclusive como disciplina isolada, em que a coordenação de

período previsto pelo Calendário Acadêmico, através do

curso defere o cômputo de créditos em disciplinas opcionais,

email secretaria.sociais.ufjf.gv@gmail.com, quando deve ser

limitado ao total de créditos opcionais previsto da grade

enviado este Formulário devidamente preenchido junto aos

curricular do discente, ou a inclusão de disciplinas opcionais,

seguintes documentos:

caso as disciplinas tenham sido cursadas na UFJF sob outro

Documentos necessários:
Histórico escolar.

número de matrícula.
Portanto, o cômputo de opcionais é solicitado quando não se
cabe as outras modalidades de aproveitamento de estudos.
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Como preencher o formulário de Cômputo de
Disciplinas Opcionais?
O Formulário deve ser preenchido seguindo o modelo abaixo,
onde as marcações em vermelho devem ser preenchidas
conforme as informações do discente solicitante.
EXEMPLO: Max Weber é ex-aluno de Direito em outra
Instituição de Ensino Superior (IES) e cursou a disciplina de
Teoria Geral do Estado (DIR160). Weber também é ex-aluno do
curso Ciências Econômicas na UFJF e foi aprovado na disciplina
de Economia Internacional (ECO025GV). Ao ingressar no curso
de Administração na UFJF, Weber verificou no PPC do curso
que o currículo ativo prevê o cumprimento de 120h em
créditos opcionais. As informações das disciplinas cursadas por
Weber podem ser vistas a seguir:
Dessa forma, Weber preencheu o formulário para solicitação
do cômputo de disciplinas opcionais da seguinte forma:
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Sendo assim, Weber preencheu o Formulário para solicitação do cômputo de disciplinas opcionais 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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