
 

 

PROCEDIMENTO PARA PEDIDO DE CRÉDITOS 

Com base na RESOLUÇÃO Nº 243, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015 

Participantes: Estudante, Professor, Coordenadoria de Curso e PROEN 

O que é o CRÉDITO DE DISCIPLINA? 

É quando o aluno oriundo de outra INSTITUIÇÃO ou outro curso da UFRA (concluído ou não) 

precisa equivaler uma disciplina do curso em que ele se encontra, cumprindo a carga horária da 

mesma. 

Quem decide que a disciplina pode ser creditada/contabilizada como cumprida no curriculo? 

Existe o Regulamento de Ensino (Resolução n. 243 de 11 de fevereiro de 215) que define as 

responsabilidades, no entanto, tecnicamente é a COMISSÃO/PROFESSOR da disciplina que avalia 

se o conteúdo, além da carga horária, é equivalentes a disciplina do curso. 

Quem fará o pedido do crédito da disciplina? 

O estudante interessado que se enquadra no pleito em formulário de solicitação que pode ser 

encontrado no site do curso de Zootecnia (www.zootecniaufra.com). Deverá ser solicitado 

através de processo no protocolo central da UFRA. 

É IMPORTANTE: Para cada disciplina que for solicitado crédito é necessário abrir um processo. 

O que deve conter na solicitação/processo? 

1. Formulário preenchido com a solicitação específica. 

2. Histórico escolar comprovado (carimbo/assinatura do coordenador ou representante, 

código de validade do documento em caso de documento impresso em sistema de 

registro acadêmico). 

3. Programa/ementa da disciplina contendo carga horária (compatibilidade de no mínimo 

75% com a disciplina do curso), itens abordados e referência bibliográfica – tem que ser 

comprovado (assinatura/carimbo do coordenador ou representante). 

 

O TRÂMITE 

ESTUDANTE: Solicitação à coordenadoria (PROCESSO – VIA PROTOCOLO GERAL) com 

documentos necessários – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO – HISTÓRICO – PROGRAMA DA 

DISCIPLINA.  

☺ É importante encaminhar um processo para cada disciplina solicitada. A Coordenadoria não 

dará encaminhamento em processo único com pedido para várias disciplinas. 

COORDENADORIA DO CURSO: Deverá encaminhar o processo para o Instituto (ISPA) que 

encaminhará à comissão de disciplina para apreciação do pedido. 

http://www.zootecniaufra.com/


 

 

COMISSÃO DE DISCIPLINA/PROFESSOR: Terá 15 dias no máximo para processar a solicitação, 

deferindo ou não em conformidade com os documentos analisados. 

INSTITUTO/ISPA: Encaminhará ao professor/comissão da disciplina solicitada que fará 

pronunciamento. Após a análise devolverá para a coordenadoria do curso. 

PROEN: Receberá da COORDENADORIA DO CURSO a solicitação para creditar a disciplina no 

histórico do estudante – 5 dias. 

 

 

 

 

 


