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CÔMPUTO DE OPCIONAIS E INCLUSÃO DE DISCIPLINAS 
OBRIGATÓRIAS E ELETIVAS

 Matrícula (obrigatório): 

Nome: 

CPF: 

Email: 

Situação:

Instruções:
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• Preencher esse formulário, assiná-lo e salvá-lo em .pdf
• Enviá-lo para faleconosco@ufjf.br, com o campo "Assunto do E-mail", preenchido com "CÔMPUTO DE OPCIONAIS E INCLUSÃO DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

E ELETIVAS"
• Anexar:

o Documento de identidade, frente e verso
o Histórico Escolar da graduação que conste as disciplinas que já foram cursadas
o Outros documentos (se necessário)

Observação (se houver):

 RG:

        Estou ciente que meu pedido somente será processado se ele for realizado com as informações corretas e com os anexos que forem pertinentes ao caso, sendo 
da responsabilidade de quem realiza o pedido a observância das orientações para a correta realização da solicitação. Em casos de erro, dúvida ou omissão, a Central 
de Atendimento fará um único contato através do e-mail que estiver informado no formulário e a demanda não será processada até que a pendência seja satisfeita. 
Também estou ciente que eu eximo a Central de Atendimento de qualquer responsabilidade na eventualidade do e-mail do informado estiver errado, do provedor de 
e-mails informado recusar a mensagem enviada pela Central de Atendimento, da não verificação pela pessoa interessada das mensagens recebidas em seu e-mail 
(incluindo-se suas pastas de lixo eletrônico ou spam) e de qualquer fato assemelhado. Por fim, confirmo que estou ciente que em caso de dúvidas eu devo entrar em 
contato com a Central de Atendimento pelo WhatsApp +553221023911 ou pelo e-mail faleconosco@ufjf.br antes do preenchimento do formulário.

 Telefone:

Curso atual (obrigatório):
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        Neste ato dou minha ciência que sou aluno formando no semestre letivo em curso ou minha solicitação está dentro do prazo estipulado em calendário 
acadêmico. Consulte aqui o calendário acadêmico(ufjf.br/prograd/institucional/calendarios-academicos).
Os requerimentos que não se enquadrarem nestas condições não serão aceitos, devendo ser protocolados novamente em data a ser divulgada. O silêncio da Central 
de Atendimento (CAT) ou da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (CDARA) não poderá ser entendido como convalidação de solicitação indevida.

Modalidade de aproveitamento:

Continua na próxima página



Como preencher o formulário? 

Para cômputo de disciplinas opcionais e inclusão de disciplinas opcionais, deve informar quais disciplinas serão 
computadas ou incluídas. Ressalta-se que cômputo de disciplinas opcionais da própria UFJF, serão incluídas no 
histórico escolar. 

Disciplinas cursadas anteriormente 

Ordem Código das 
Disciplinas Nome da Disciplinas(s) Carga horária 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

_____________________________, ______ de ____________ de __________ 

______________________________________ 
Assinatura
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