
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE TECNOLOGIA 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA  
REQUERIMENTO DE EXAME DE ADIANTAMENTO DE CONHECIMENTO 
 (Aluno que nunca cursou anteriormente a disciplina) 

Universidade Federal do Paraná - Curso de Engenharia Elétrica - Centro Politécnico, Curitiba, Paraná 

Caixa Postal 19011, CEP 81531-970     41-3361-3223     41-3361-3228     www.eletrica.ufpr.br   engeletrica@ufpr.br 

Nome: GRR: 

Turno do Curso de Eng. Elétrica da UFPR: Diurno (Código: 03A) Noturno (Código: 102A)  

Venho requerer ao Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica da UFPR a realização de 

Exame de Adiantamento de Conhecimento nos termos do nos termos da Seção IV  da 

 Reso lução 92/13-CEPE na disciplina (código) ___________ 

(nome da disciplina) _________________________________________________.  

Declaro que nunca estive matriculado na disciplina citada na UFPR, nem me encontro 

atualmente matriculado na disciplina caracterizada acima. 
Curitiba, ____ de __________ de 20___. 

 

___________________________ 
Assinatura do aluno 

 

 Justificativa apresentada pelo aluno 

 Atuação profissional na área de abrangência da disciplina, comprovada por anotação na Carteira de 
Trabalho, ou declaração do empregador, com mais de um ano de atuação. 

 Apresentação de certificados de cursos avulsos que, no total, atinjam carga horária de pelo menos 
75% da carga horária total prevista para a disciplina e abrangência de pelo menos 75% do conteúdo 
previsto no plano de ensino da disciplina. 

 Portador de diploma de Curso Técnico de Nível Médio: Atuação profissional em projetos dentro da 
área de abrangência da disciplina, comprovada pela apresentação de acervo técnico registrado no 
CREA. 

 Apresentação de Portfólio detalhado de projetos realizados, nos casos em que a atuação técnica 
tenha sido realizada em ramo de atuação profissional não abrangida pelo CREA. 

 Outra: 

 

 

 

 

 
O espaço abaixo é reservado à Coordenação do Curso. O aluno não deve preencher neste espaço. 

Agente Tramitação 

Comissão do 

Colegiado do 

Curso de 

Engenharia 

Elétrica 

Parecer da Comissão:  

 

 

 

 

 

 

 

Deferido     Indeferido  

 

Assinaturas: 

 

1)___________________ 

 

2)___________________ 

 

3)___________________ 

 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE TECNOLOGIA 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA  
REQUERIMENTO DE EXAME DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTO 
Caso 1: Aluno que nunca cursou anteriormente a disciplina 

Universidade Federal do Paraná - Curso de Engenharia Elétrica - Centro Politécnico, Curitiba, Paraná 

Caixa Postal 19011, CEP 81531-970     41-3361-3223     41-3361-3228     www.eletrica.ufpr.br   engeletrica@ufpr.br 

Agente Tramitação 

Colegiado do 

Curso de 

Engenharia 

Elétrica 

Parecer do Colegiado do Curso:  

 

 

 

 

 

 

 

Deferido     Indeferido  

 

Data da Reunião: 

 

______/_______/________ 

 

Assinatura do Secretário: 

 

___________________ 

 

 

Coordenador 

do Curso de 

Engenharia 

Elétrica 

Deferido: Comunicar ao aluno por Edital. Encaminhe-se o presente processo ao Departamento 

de _________________________ para o professor responsável pela disciplina fazer a marcação 

da data, horário e local do Exame de Aproveitamento de Conhecimentos. 

 

Indeferido: Comunicar ao aluno por Edital. Encaminhe-se o presente processo ao NAA para 

arquivamento na pasta do aluno.  
 
Data: _____/______/20_____ 

 
________________________________________ 

Assinatura do Coordenador do Curso de Engenharia Elétrica da UFPR 
 

Departamento Favor enviar o processo ao professor 

responsável pela disciplina. 

Nome do Professor:_________________________ 

Data de recebimento do processo: _____/_____/20___ 

Professor 

responsável 

pela disciplina 

Prezado(a) Professor(a): Imediatamente após o recebimento deste processo, solicitamos enviar um email 

para engeletrica@ufpr.br informando a data, horário e local de realização do Exame de Aproveitamento, 

para que a Coordenação do Curso possa comunicar ao aluno por Edital. 

Obs.: Os exames devem ser realizados obrigatoriamente no período previsto para tal no Calendário Oficial da UFPR.  
Em caso de dúvidas o professor deve consultar a Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica ou o Chefe do Departamento. 

Data: _____/_____/20___ Horário: ____h____min Sala: 

Nota Obtida: ________ 

 O(A) Aluno(a) não compareceu ao 

Exame na data e horário marcados. 

 Aprovado  

 Reprovado 

Assinatura do Professor: 

_____________________________ 

Departamento  Após a realização do exame, o professor deve devolver o processo ao departamento responsável 

pela disciplina para fazer o lançamento na nota ou registro da ausência do aluno no SIE. 

 Lançamento da nota no SIE em _____/_____/20____ 

                                             Assinatura do(a) Secretário(a): ________________________ 

Secretaria do 

Curso de 

Engenharia 

Elétrica 

Atenção: Ao final da tramitação, o Departamento deve devolver o presente 
processo à Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica para registro 

estatístico dos resultados e posterior envio ao NAA. O processo será arquivado 

na pasta do estudante no NAA. 

 

mailto:engeletrica@ufpr.br

