
Como preencher o formulário? 

Para dispensa de disciplina ou equivalência de disciplina, deve-se informar quais disciplinas foram cursadas e quais disciplinas serão dispensadas ou terão a 
equivalência registrada. Caso se utilize duas disciplinas para dispensar ou equivaler a uma (ou vice-versa), pode-se preencher duas ou mais disciplinas em 
uma mesma linha. Sugerimos a separação usando uma barra "/". 
Exemplo: 

 
Disciplinas cursadas anteriormente 

Olhar no Histórico Escolar 

Disciplinas a serem aproveitadas na UFJF 
Olhar a Grade do Curso no SIGA 

 
Código das 
Disciplinas 

Nome da Disciplinas(s) 
Carga 

horária 

Código das 
Disciplinas 

Nome da Disciplinas(s) 
Carga 

horária 

1 DISC01 / DISC02 DISCIPLINA 1 / DISCIPLINA 2 30H/30H DISC03 DISCIPLINA 3 60 H 

Formulário de Dispensa e Equivalência de Disciplina Obrigatória ou Eletiva: 

 
Disciplinas cursadas anteriormente 

Olhar no Histórico Escolar 

Disciplinas a serem aproveitadas na UFJF 
Olhar a Grade do Curso no SIGA 

 
Código das 
Disciplinas 

Nome da Disciplinas(s) 
Carga 

horária 

Código das 
Disciplinas 

Nome da Disciplinas(s) 
Carga 

horária 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      



 
Disciplinas cursadas anteriormente 

Olhar no Histórico Escolar 

Disciplinas a serem aproveitadas na UFJF 
Olhar a Grade do Curso no SIGA 

 
Código das 
Disciplinas 

Nome da Disciplinas(s) 
Carga 

horária 

Código das 
Disciplinas 

Nome da Disciplinas(s) 
Carga 

horária 

10 
      

11 
      

12 
      

13 
      

14 
      

15 
      

16 
      

17 
      

18 
      

19 
      

20 
      

21 
      

22 
      

23 
      

24 
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