
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Rolante

Campus Rolante, Rodovia RS 239, Km 68 – Rolante/RS – CEP: 95690-000
Telefone: (51) 99286-3081- Sítio eletrônico: http://www.ifrs.edu.br

Solicitação de Aproveitamento de Estudos

_________________________________________________________________ aluno(a) do Curso
(nome do aluno por extenso)
__________________________________________________________, deste Campus, tendo

ingressado no______ semestre 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 Código

Obs: Conforme prevê o Art. 215 da OD: “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 em sua pasta
individual”

N. Termos
P. Deferimento.

Rolante, ______ de ________________ de 2017.

_________________________________
Assinatura do (a) aluno (a)

Telefone: _________________________

E-mail: ___________________________
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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) solicitadas, em anexo.

Rolante, ____/____/____. _________________________________________
Assinatura da Coordenadoria de Registros Escolares

A(o) Professor(a) :_____________________________________________________para análise e
parecer.

Rolante, ____/____/____. _________________________________________
Assinatura do Coordenador do Curso ou Área

Análise e parecer do(a) professor(a):

Disciplina Cursada CH Disciplina a ser
Aproveitada CH

Parecer do
Professor

Responsável

Assinatura do
Professor Responsável

OBS.:_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ciência do Coordenador de Curso/Área e encaminhamento para a Coordenadoria de Registros Escolares
para as devidas providências.

Rolante. _____/____/_____. _______________________________________
Assinatura do Coordenador do Curso ou Área

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

Declaro que tomei ciência do resultado do pedido de aproveitamento de estudos.
Nome do(a) aluno(a) _______________________________________________
Assinatura: _______________________________________________________
Data: _____________________
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Solicitação de Certificação de Conhecimentos

_________________________________________________________________ aluno(a) do Curso
(nome do aluno por extenso)
__________________________________________________________, deste Campus, tendo

ingressado no______ semestre letivo de __________, vem requerer Certificação de Conhecimentos na(s)

disciplina(s) abaixo relacionadas:

Nome da disciplina cursada anteriormente Código

Obs: Conforme prevê o Art. 215 da OD: “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 em sua pasta
individual”
Art. 218 “A certificação de conhecimentos dar-se-á mediante a aplicação de instrumento de avaliação
realizada por um professor da área, ao qual caberá emitir parecer conclusivo sobre o pleito.”

N. Termos
P. Deferimento.

Rolante, ______ de ________________ de 2017.

_________________________________
Assinatura do (a) aluno (a)

Telefone: _________________________

E-mail: ___________________________


