MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

ANEXO I
Solicitação de Aproveitamento de Estudos
Eu ______________________________________________ aluno(a) do Curso
(nome do aluno por extenso)

__________________________________________________________,
do
Campus_______________, tendo ingressado no ______ semestre/módulo letivo
de __________, vem requerer Aproveitamento de Estudos na(s) disciplina(s)
abaixo relacionadas:
Nome da disciplina cursada anteriormente

Nome da disciplina em que solicita aproveitamento

Obs: Conforme prevê o Art. 7º da Resolução 041/2012 “A liberação do aluno da
frequência às aulas dar-se-á a partir da assinatura de ciência no seu processo de
aproveitamento de estudos, que ficará arquivado na pasta individual do aluno”

N. Termos
P. Deferimento.
Brumado-BA, ______ de ________________ de 20___.
_________________________________
Assinatura do (a) aluno (a)

Telefone: _________________________

E-mail: ___________________________

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
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ANEXO I
Solicitação de Aproveitamento de Estudos

À Coordenação de Curso/área para Exame de Equivalência de Estudos dos
conteúdos
programáticos
e
carga
horária
da(s)
disciplina(s)
de
____________________________________.
_______________________________________________________________
(local do campus),____/____/_____. ________________________________
(assinatura da Coordenadoria de Registros Escolares )

A(o) prof(a): _________________________________ para análise e parecer.
(local do campus),____/____/_____. ___________________________________
(assinatura do Coordenador do Curso ou área)

Análise e parecer do professor:

Corresponde à:
Nome da disciplina equivalente

CR / CH

Nota/Conceito

(local do campus),____/____/_____.

Nome da Instituição

______________________
(Assinatura do professor)

PARECER FINAL do Coordenador de Curso/Área e encaminhamento para a
Coordenadoria de Registros Escolares para as devidas providências.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________,____/____/_____.
_________________________________
(Assinatura do (a) coordenador de curso/área)

Declaro que tomei ciência do resultado do pedido de aproveitamento de estudos.
Nome do(a) aluno(a) ______________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Data: __________________________________________________________
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