
PEDIDO DE DISPENSA DE DISCIPLINAS 

Informe a(s) disciplina(s): 
No caso de solicitação de dispensa por aproveitamento de disciplinas cursadas com aprovação no CEFET-MG, 
informe também o ano/semestre em que a(s) cursou e obteve aprovação.  

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

REQUERIMENTO 
DISPENSA DE DISCIPLINAS DOS CURSOS DA EPTNM NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE) 

(RESOLUÇÃO CEPT-08/2020 e  RESOLUÇÃO CEPT-11/2020) 
 

DADOS DO DISCENTE 

NOME: 

MATRÍCULA: CÂMPUS: CURSO: 

☐ INTEGRADO ☐ CONCOMITÂNCIA EXTERNA ☐ SUBSEQUENTE SÉRIE: TURMA: 

TELEFONE: E-MAIL: 

NO CASO DE DISCENTE MENOR DE IDADE, PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO: 
NOME DO RESPONSÁVEL: 

☐ PAI   ☐ MÃE    ☐ OUTRO:    

TELEFONE: E-MAIL: 
 

REQUEIRO à Coordenação  do  Curso Técnico em  , em conformidade 
com o que estabelecem as Resoluções CEPT-08/2020 e 11/2020, a dispensa da(s) disciplina(s) abaixo 

mencionada(s), em caráter excepcional e temporário, durante o período letivo de Ensino Remoto 
Emergencial (ERE). 

☐ Aproveitamento de disciplinas cursadas 

☐ Aproveitamento de estudos ou atividades realizadas 

☐ Aproveitamento de experiência profissional. 
 

DECLARO estar ciente de que (i) a dispensa de disciplinas por aproveitamento de disciplinas já cursadas, no 
CEFET-MG, com aprovação ocorre em caráter excepcional e em decorrência da implementação do Ensino 
Remoto Emergencial no CEFET-MG, durante o período de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), (ii) a 
dispensa de disciplinas por aproveitamento de disciplinas cursadas é limitada a 30% (trinta por cento) da 
carga horária do currículo pleno do curso; (ii) as disciplinas a serem aproveitadas devem ter sido cursadas nos 
últimos 5 (cinco) anos; (iii) até a decisão final sobre a solicitação de dispensa, o aluno permanece matriculado 
na(s) disciplina(s), devendo, portanto, continuar participando de suas respectivas atividades letivas e, ainda, 
que (iv) a dispensa de disciplinas pode incidir sobre a frequência mínima da carga horária total efetiva 
ministrada no curso. 

 

  ,  de  de 2020. 
 
 
 

   

Assinatura do Discente  Assinatura do Responsável 
 


