
 

REQUERIMENTO – APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Nome: Matrícula: 

Curso: Turma: 

Solicito a dispensa da disciplina do IFSP: ............................................................................................................................ 

Sigla da disciplina do IFSP: ........................................ 

Disciplina(s) cursada(s) em outra Instituição: 

1ª) Nome da disciplina: ........................................................................................................................................................ 

Nota obtida: ..........................             Carga Horária cursada: ..........................            Ano em que cursou: .......................... 

Nome da Instituição: ............................................................................................................................................................ 

Anexos: □ 󠄀Histórico Escolar □ 󠄀Estrutura Curricular □ 󠄀Programas, Ementas e Conteúdos Programáticos 

□ 󠄀Outro: ................................................................................................................................................................................. 

2ª) Nome da disciplina: ........................................................................................................................................................ 

Nota obtida: ..........................             Carga Horária cursada: ..........................            Ano em que cursou: .......................... 

Nome da Instituição: ............................................................................................................................................................ 

Anexos: □ 󠄀Histórico Escolar □ 󠄀Estrutura Curricular □ 󠄀Programas, Ementas e Conteúdos Programáticos 

□ 󠄀Outro: ................................................................................................................................................................................. 

3ª) Nome da disciplina: ........................................................................................................................................................ 

Nota obtida: ..........................             Carga Horária cursada: ..........................            Ano em que cursou: .......................... 

Nome da Instituição: ............................................................................................................................................................ 

Anexos: □ 󠄀Histórico Escolar □ 󠄀Estrutura Curricular □ 󠄀Programas, Ementas e Conteúdos Programáticos 

□ 󠄀Outro: ................................................................................................................................................................................. 

 

 

_____________________________________________  ______/______/______ 
ASSINATURA DO(A) ALUNO(A) OU RESPONSÁVEL LEGAL   DATA DA SOLICITAÇÃO 

 

PRÉ-AVALIAÇÃO (USO EXCLUSIVO DA COORDENADORIA DE REGISTROS ACADÊMICOS) 

SERVIDOR(A): DATA: ______/______/______ 

Após análise da documentação apresentada, foi identificado que: 

□ o(a) discente já solicitou, em ........./........./........., dispensa da mesma disciplina de 

que trata o presente requerimento.  

□ o(a) discente possui dependência na disciplina da qual solicita dispensa. 

□ não há observações a relatar. Carimbo e assinatura 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMPROVANTE DE ENTREGA DE REQUERIMENTO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

REQUERENTE: DATA: 

SERVIDOR(A): PROTOCOLO: 

Protocolo: 



 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO (USO EXCLUSIVO DA COORDENADORIA DE REGISTROS ACADÊMICOS) 

SERVIDOR(A): 

Carimbo e assinatura 

□ Resultado registrado no sistema acadêmico em ........./........./.......... 

□ Discente comunicado(a) em ........./........./.........  via 󠄀 󠄀 󠄀□ 󠄀e-mail 󠄀 󠄀 󠄀□ 󠄀telefone. 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

1) O(a) discente deverá protocolar requerimento na 

Coordenadoria de Registros Acadêmicos, acompanhado 

dos seguintes documentos: I) Requerimento de 

Aproveitamento de Estudos, preenchido e assinado 

pelo(a) discente ou seu representante legal; II) histórico 

escolar, contendo o nome do curso e dos componentes 

curriculares, com especificação do período, porcentagens 

de frequência, carga horária e notas; III) estrutura 

curricular e/ou desenho curricular; IV) programas, 

ementas e conteúdos programáticos, bem como a carga 

horária dos componentes curriculares cursados com 

aproveitamento, na escola de origem ou no IFSP que 

sejam equivalentes à disciplina pleiteada. 

2) A falta de qualquer um dos documentos especificados ou 

a existência de informações conflitantes implicará 

indeferimento do requerimento. 

3) Os documentos disponibilizados deverão ser originais, 

acompanhados de cópia ou cópia autenticada, com 

assinatura e carimbo da instituição de origem ou 

certificado digitalmente – somente os originais serão 

devolvidos ao(à) discente. 

 4) O requerimento de Aproveitamento de Estudos deve ser 

protocolado durante o prazo determinado no Calendário 

Acadêmico da Instituição. 

5) O Aproveitamento de Estudos será concedido quando o 

conteúdo e carga horária do(s) componente(s) 

curricular(es) analisado(s) equivaler(em) a, no mínimo, 

80% (oitenta por cento) do componente curricular para o 

qual foi solicitado o aproveitamento. 

6) É vedado: I) utilizar o Aproveitamento de Estudos para 

obter dispensa de disciplina com dependência (exceto 

para os casos em que o(a) discente cursou a dependência 

como estudante especial de outro campus do IFSP) ; II) 

solicitar, mais de uma vez, dispensa da mesma disciplina 

(resguardados os casos de mudança curricular); III) obter 

Aproveitamento de Estudos para cumprir carga horária 

que ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da carga horária 

do curso em andamento – exceto para os casos de 

transferência. 

7) Para 󠄀 mais 󠄀 informações, 󠄀 acessar 󠄀 “Organização 󠄀 Didática 󠄀

dos 󠄀Cursos 󠄀Superiores 󠄀do 󠄀IFSP 󠄀2016” 󠄀ou 󠄀“Organização 󠄀

Didática da Educação Básica do Instituto Federal de 

Educação, 󠄀Ciência 󠄀e 󠄀Tecnologia 󠄀de 󠄀São 󠄀Paulo 󠄀2018” 󠄀em 󠄀

https://itq.ifsp.edu.br/informacoes. 

 

Eu, ......................................................................................................................................................., declaro que li e compreendi 

as informações acima prestadas. 

 

Itaquaquecetuba, ..........  de .................................. de 20........ .                  ........................................................................................ 

Assinatura do(a) requerente ou seu responsável legal 

 

AVALICAÇÃO (USO EXCLUSIVO DA COORDENAÇÃO DE CURSO) 

 󠄀󠄀DEFERIDO     󠄀󠄀DEFERIDO PARCIALMENTE     󠄀󠄀INDEFERIDO 
 

Defiro o aproveitamento das disciplinas 󠄀󠄀 1ª 󠄀󠄀 2ª 󠄀󠄀 3ª, dispensando a disciplina do IFSP .......................................... 

..................................................... - Sigla .......................... - com a Nota ........................ - e a Frequência de ................%. 

Justificativa: ..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

COORDENADOR(A): 

 

 

Carimbo e assinatura 
DATA: ______/______/______ 


