
FICHA DE CÔMPUTOS DE DISCIPLINAS OPCIONAIS E DISPENSA, EQUIVALÊNCIA E INCLUSÃO DE DISCIPLINAS. 
 

Eu________________________________________________________________, aluno(a) do curso de:____________________________, sob nº de matrícula (nº 

atual):__________________ ,Tel:(___)_______________________E-mail:_____________________________________________, venho solicitar (    ) Dispensa de 

Disciplinas, (   )Equivalência de Disciplinas, (    ) Cômputo de Disciplinas Opcionais, (   ) Inclusão de Disciplina, conforme quadro abaixo.  

Juiz de Fora, _____ de _________________ de _______.         __________________________________                                ___________________________________ 

                                                                                                                           Assinatura do(a) aluno(a)                                                              Nome do(a) Atendente – CAT 

 Disciplinas cursadas anteriormente 
Disciplinas a serem aproveitadas na UFJF (preencher somente no 

caso de dispensa e equivalência de disciplinas) 
Parecer da 

Coordenação do Curso. 

 Código Nome da Disciplina 
Carga 

Horária 
Código Nome da Disciplina 

Carga 

Horária 
Deferido ou 

Inferido 
Rubrica 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

9 
        

10 
        

11 
        

12 
        

13 
        

14 
        

15 
        

 

Sr.(a) Coordenador(a), favor analisar os campos: (   ), (   ), (   ), (   ), (   ), (   ), (   ), (   ), (   ), (   ), (   ), (   ), (   ), (   ), (  ) todos   

e verificar as observações feitas pela CDARA no verso desta folha. 
 



 

USO EXCLUSIVO DA CDARA 

Justificativa da CDARA: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________        _____/_____/_____         _________________________                                                                                                                                                                                      

Assinatura CDARA 

USO EXCLUSIVO DA COORDENAÇÃO DO CURSO 
Informações complementares: (se necessário, citar os campos do formulário)  

Informo à CDARA o seguinte parecer: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Juiz de Fora, _______ de ___________________________ de _____________. 
 

___________________________________________________________ 
Carimbo e assinatura da coordenação do curso 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS - INSTRUÇÕES NORMATIVAS: 

Obs.: Verificada alguma pendência para abertura do processo, esta será informada por meio do e-mail indicado neste formulário ou para o e-mail cadastrado no SIGA, caso o 

indicado esteja ilegível. 

Segundo o RAG (Regimento Acadêmico de Graduação) entende-se como: 

 Disciplinas Eletivas: destinada à formação acadêmica complementar da discente ou do discente e integrante de um elenco de opções preestabelecidas no PPC. 

 Disciplinas Obrigatórias: prevista no PPC como indispensável à formação da discente ou do discente. 

 Disciplinas Optativas: destinada à formação da cultura geral, em qualquer área do conhecimento, de livre escolha da discente ou do discente. 

1) Dispensa de Disciplinas: a dispensa de disciplinas pode ser requerida se o aluno cursou, com aproveitamento, disciplinas em outra instituição de ensino superior ou na própria UFJF, durante 

um vínculo anterior com a Universidade, inclusive disciplina isolada (sob número de matrícula diferente do atual), que tenham compatibilidade de conteúdo e carga horária com disciplinas 

obrigatórias ou eletivas da sua atual grade curricular. (Anexar cópia do histórico escolar assinado e as ementas autenticadas das disciplinas cursadas). 

2) Cômputo de Opcional: poderá requerer cômputo de disciplinas opcionais o aluno que cursou disciplinas em outra instituição de ensino superior ou na própria UFJF (durante vínculo anterior 

com a universidade, inclusive como disciplina isolada (sob número de matrícula diferente do atual). (Anexar apenas cópia do histórico escolar, assinado, que conste a aprovação nas disciplinas 

cursadas, salvo se o coordenador do curso exigir a apresentação das ementas das disciplinas) 

3) Equivalência de Disciplinas: pode ser requerida pelo aluno que cursou na própria UFJF, durante o atual vínculo com a Universidade, disciplinas que não são da sua grade curricular, mas têm 

compatibilidade de conteúdo e carga horária com disciplinas obrigatórias ou eletivas da grade curricular a que está vinculado. (Anexar apenas o histórico escolar atual) 

4) Inclusão: a inclusão de disciplinas pode ser requerida pelo aluno que cursou anteriormente na UFJF (durante vínculo anterior com a Universidade, inclusive disciplina isolada, sob número de 

matrícula diferente do atual) disciplinas que tenham o mesmo código de disciplinas obrigatórias ou eletivas da sua atual grade curricular. (Anexar apenas o histórico escolar anterior, da UFJF). 
 

Em caso de dúvidas, acesse consulte o Regimento Acadêmico de Graduação e o site da CDARA. 
 

PARA USO EXCLUSIVO DA CDARA 

 

E-MAIL ENVIADO EM : ______/______/________ HORÁRIO: ______:______      _____________________________________________ 

                                                                                                          Funcionário - CDARA 


