Protocolo n.º _________/_______
Data: ____/_____/______
Hora: _____:_______
Atendido por: _________________
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS AVANÇADO DE JANDAIA DO SUL
SECRETARIA ACADÊMICA DOS CURSOS

REQUERIMENTO DE EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINA
Nome

GRR

Telefone

e-mail

Curso

Código do Curso

Data de registro acadêmico ou de confirmação do registro:

______ / ______ / ______

Conforme RESOLUÇÃO 92/13-CEPE e IN 01/2014-PROGRAD
REQUER EQUIVALÊNCIA NA(S) DISCIPLINA(S):
DISCIPLINAS CURSADAS

DISCIPLINAS CORRESPONDENTES NA UFPR

Documentos comprobatórios anexados:___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Os documentos anexados devem ser:
- Histórico escolar ou certificado devem ser originais, da época de conclusão da disciplina, completo e atualizado.
- Programas das disciplinas cursadas na instituição de origem com autenticação
- Histórico escolar ou documentos de países estrangeiros devem estar legalizados e com tradução juramentada.
Programas das disciplinas com tradução simples.
Assinatura do Requerente:
Data:____/____/____
DESPACHO DA COORDENAÇÃO
Número do processo aberto no SIE: ______________________________
( ) Processo intempestivo (protocolado depois de 10 dias da efetivação do registro) – dar ciência ao requerente
( ) Encaminhe-se para ______________________ emitir parecer ao Colegiado do Curso
( ) As disciplinas solicitadas envolvem o Departamento de:__________________
( ) Desmembrar o pedido, pois as disciplinas solicitadas envolvem os departamentos:
_______________________________________________________________________
Data:__/__/__
Carimbo/Assinatura:_______________________________________
DESPACHO DO DEPARTAMENTO
Para emitir parecer no prazo de _____dias, foi indicado(s) o(s) professor(es):
_______________________________________________________________________
Data:__/__/__ Carimbo/Assinatura:______________
PARECER DO(S) PROFESSOR(ES) SOBRE AS EQUIVALÊNCIAS
DISCIPLINAS DEFERIDAS
DISCIPLINAS INDEFERIDAS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS AVANÇADO DE JANDAIA DO SUL
SECRETARIA ACADÊMICA DOS CURSOS

( ) DEFERIMENTO, tendo em vista a
identidade entre as disciplinas, tendo sido
avaliado a carga horária e o conteúdo, bem
como o grau de intensidade e densidade
dos estudos realizados no currículo de
origem, de forma a privilegiar uma perfeita
integralização e consolidação do conjunto
dos
conhecimentos
e
habilidades
indispensáveis
à
sua
capacitação
profissional.

Data:__/__/__

( ) INDEFERIMENTO
pelo(s) motivo(s) abaixo:
( ) a disciplina cursada é inferior e a frequência obtida foi a 75% da
carga horária daquela que se pede equivalência
( ) o conteúdo da disciplina cursada não corresponde a, pelo
menos 75% do conteúdo daquela a que se pede equivalência.
( ) inexistência de identidade no grau de intensidade e densidade
dos estudos realizados no currículo de origem
( ) o programa apresentado é do ano de _______ mas o Histórico
Escolar indica o aluno ter cursado a disciplina em ______
( ) a disciplina não foi cursada nos últimos 10 anos.
( ) outros:_________________________________

Assinatura:______________
DESPACHO DO DEPARTAMENTO

Encaminhe-se ao Colegiado do Curso.
Data:__/__/__ Carimbo/Assinatura:______________
DESPACHO DA COLEGIADO
( ) Parecer pela concessão de equivalência
( ) Parecer indeferido. Motivos
aprovado
( ) Parecer pela não concessão de equivalência
aprovado
Data:__/__/__
Data:__/__/__
Carimbo/Assinatura:______________
Carimbo/Assinatura:______________

Ciência do aluno:
Data:__/__/__Assinatura:___________________
DESPACHO DA SECRETARIA DA COORDENAÇÃO
O(s) resultado(s) do pedido de equivalência foi(ram) cadastrado(s) no SIE.
Data:__/__/__ Carimbo/Assinatura:______________

