Requerimento de Validação de Componente Curricular
Curso de Engenharia de Telecomunicações
Aluno(a):
Matrícula:

Semestre:

E-mail:

Fone (opcional):

–

Nome e código do componente curricular da EngTele a ser validado

Carga horária (horas)

Nome(s) e código(s) da(s) disciplina(s) do curso de origem

Carga horária (horas)

Para solicitar validação o aluno deverá entregar este requerimento (um para cada componente curricular
a ser validado) na Secretaria Acadêmica do campus e abrir um processo de validação. O processo de
validação será registrado no Sistema Integrado de Gerenciamento Acadêmico (SIGA/SJ), devendo ser
entregue junto com os documentos comprobatórios necessários.
Ass.:

Data:

/

/

Aluno(a)
Análise da Secretaria Acadêmica

Sim

Validação está no prazo previsto no calendário acadêmico.
Documentos comprobatórios estão autenticados pela IES de origem.
Curso de origem é autorizado pelo MEC (ver e-MEC).
Histórico escolar (parcial/final) apresenta cargas horárias e rendimentos (destacar as disciplinas).
Ementas e conteúdos programáticos (ou planos de ensinos) foram entregues.
Aluno cursou as disciplinas do curso de origem.
Pré-requisitos do componente curricular já foram integralizados (marque ‘Sim’ caso não haja).
Observações:

Ass.:

Data:

/

Secretaria Acadêmica
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/

Não

Análise da Coordenadoria do Curso

Sim

Não

Sim

Não

Disciplinas foram cursadas no mesmo nível de ensino ou em nível superior.
Aluno foi aprovado nas disciplinas do curso de origem.
Carga horária das disciplinas é ≥ 75% da carga horária do componente curricular a ser validado.
Disciplinas do curso de origem já foram analisadas anteriormente (para o CST).
Observações:

Ass.:

Data:

/

/

Coordenador(a) do curso

Parecer de professor(a) do componente curricular
As disciplinas do curso de origem atendem ao mínimo de 75% de similaridade de conteúdos com o
componente curricular a ser validado.
Observações:

Nome completo(a) do(a) professor(a):

Ass.:

Data:

/

/

Data:

/

/

Professor(a)

Parecer final da Coordenadoria do Curso

 Validação DEFERIDA, com conceito
 Validação INDEFERIDA.

.

Observações:

Ass.:
Coordenador(a) do curso

Após o parecer final:
1. Lançar parecer no Sistema Integrado de Gerenciamento Acadêmico (SIGA/SJ).
2. Lançar conceito no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), caso deferido.
3. Informar aluno(a) quanto ao resultado (por e-mail).
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