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REQUERIMENTO DE CONTAGEM DE CRÉDITO DE DISCIPLINA 

DADOS DO(A) DISCENTE (REQUISITANTE) 

Nome:  ________________________________________________________________________   

Matrícula: ______________________   CPF:  _________________________________________  

Telefone: (___) __________________    E-mail: ________________________________________  

Disciplina: História Contemporânea 

Data:  ____/____/_________.   Assinatura: ____________________________________ 

CONSIDERANDO: RESOLUÇÃO N. 011/2010 – CONSU/UNIFAP, o qual Regulamenta o 

aproveitamento de disciplina “Crédito de disciplina”.  

CONSIDERANDO: PARECER CNE/CES Nº: 101/2007 - MEC (instituições de ensino superior e a 

normatização do art. 50 da LDB - Lei n° 9.394/1996)  

➢ Sr (a) Aluno, favo verificar o nome do referido professor (a), disponível com a disciplina, o qual o(a) mesmo já lecionou ou está 

lecionando atualmente: 

➢ Estão disponíveis para verificação na página do Curso > Oferta/Horário  >   https://www2.unifap.br/historia 

Encaminhamos ao Professor (a):  ______________________________________________, a solicitação 

de validação da/s disciplinas abaixo relacionadas para dar parecer baseado nas normas desta IES em 

conjunto com CNE nº 101/2007-MEC e Res. Nº 11/2010-CONSU/UNIFAP.  

Em:  _______________/AP: ______/_______/_______. 

 

_______________________________________________ 

Coordenação do Curso de História/DFCH 

 

Obs.: Análise do(a) servidor(a) avaliador(a) 

(   ) INDEFERIDO, a disciplina acima não condiz com o ementário e a matriz do curso. 
 OBSERVAÇÃO: Caso seja indeferido, o referido aluno deverá fazer busca de todo documentação apresentada, afim de tomar posse do mesmo, caso contrário 
serão destruídos tanto do sistema quanto impresso, após o fim do semestre letivo, o qual o mesmo protocolou o documento.   

(   ) DEFERIDO, a disciplina acima condiz com o ementário e a matriz do curso. (favor preencher o 

quadro abaixo).  

Encaminhamos o, PARECER FAVORÁVEL quanto a solicitação de crédito de disciplina do aluno (a). 

Em:  _______________/AP: ______/_______/_______. 

_______________________________________________ 

Assinatura do Professor/a Responsável pela disciplina 

 

NOME DA DISCIPLINA (Código)  

Cursada em Outra IES (Conforme histórico e ementário)  

CARGA 

HORÁRIA 

Nota / 

Conceito  
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Ciência do Aluno (a): Em: _______________/AP: ______/_______/_______. 

 

__________________________________________________________ 
Nome do aluno e CPF 

 

Ao DERCA (Departamento e Registro Acadêmico),  

Para lançamento de Crédito de disciplina conforme despacho do professor e considerando à Res. 11/2010-

CONSU/UNIFAP.  

_______________________________________________ 

Assinatura do Coordenador (a) 

 PARECER DO PROFESSOR (A)    

 *Caso haja deferimento favor preencher o quadro abaixo: 

NOME DA DISCIPLINA/S VALIDADA/S (Código)  

À ser cursada nesta IES (Conforme matriz em vigo)  

CARGA 

HORÁRIA 

Nota / 

Conceito  

      

      

      

      

      

      

     Art. 4º,  d) Tomada  de  conhecimento,  por  parte  do  aluno,  junto  à  Coordenação  do  Curso,  do  parecer  relativo  à  declaração de 
igualdade ou, de equivalência de disciplinas “Crédito de disciplina” 
PARÁGRAFO ÚNICO:  [...] o aluno deverá indicar CLARAMENTE SEU NOME, NÚMERO DE MATRÍCULA e Pólo  Universitário  de  origem,  
anexando:  

➢ RELAÇÃO/CHECKLIST PARA ABERTURA DO PROCESSO DE APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA/CRÉDITO 
 

DOCUMENTOS DA IES/DE ORIGEM, O QUAL O ALUNO/ CURSOU: 
1-(    ) Plano  de  Ensino  da  disciplina  (EMENTAS);   
2-(    ) Portaria  de Credenciamento  ou de Recredenciamento da IES (Autorizado pelo MEC);  
3-(    ) Portaria de Autorização  ou de Reconhecimento do Curso  ao qual  a  disciplina  está  vinculada.   
4-(    )  Matriz Curricular e/ou Grade (IES – Credenciada pelo MEC)  
 

DOCUMENTOS PARA SER APRESENTADOS, NA COORD. DO CURSO DE HISTÓRIA/DFCH 
( CURSO QUE PRETENDE CREDITAR) 

Estão disponiveis gratuitamente para download: >   https://www2.unifap.br/historia/atual  
➢ Para melhor análise do(a) professor(a) e só a partir deste documentos serão contabilizados os dias na posse do(a) professor(a)  emitir 

o despacho/Parecer, exarado no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, por parte do(a) docente da disciplina [...] 
1-(    ) Matriz Curricular e/ou Grade CURSO QUE PRETENDE CREDITAR; (grifo nosso) 
2-(    ) Plano  de  Ensino  da  disciplina  a  ser  cursada (EMENTAS) e/ou Grade; (grifo nosso) 
 

➢ Todos os documentos devem estar autenticados pelo respectivo setor (apresentação de TODOS os originais para digitalização, e 
se possível fotocópias/xerografia, para agilização do processo junto ao DERCA). Adaptado com a nova realidade, grifo nosso. 

 Espaço do professor, caso necessário para emitir parecer, conforme Art. 4º, da Res. 11/2010 – 
CONSU/UNIFAP 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

      

Em:  _______________/AP: ______/_______/_______. 

_______________________________________________ 

Assinatura do Professor/a Responsável pela disciplina 
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