
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE TECNOLOGIA 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA  
REQUERIMENTO DE EXAME DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTO 

               (Aluno que cursou anteriormente a disciplina e foi reprovado por nota)

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 

Aproveitamento de Conhecimento nos term os da Seção V  da Resolução 92/13-CEPE

na disciplina (código) ____________       (nom e da disciplina) __________________________________.  

Estive matriculado na disciplina acima citada no ______ semestre letivo do ano de ______ e fui reprovado(a) 

POR NOTA, obtendo freqüência acima de 75%. Estou anexando a este documento histórico emitido pelo 

Portal do Aluno comprovando que a minha reprovação foi apenas por nota. Declaro também que não me 

encontro atualmente matriculado na disciplina caracterizada acima 

Curitiba, ____ de __________ de 20___. 

 

___________________________ 
Assinatura do aluno 

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

Agente Tramitação 

Coordenação 

do Curso de 

Engenharia 

Elétrica 

O aluno tem matrícula ativa na disciplina? Sim Não Deferido          Indeferido 

 
 

_________________________________ 
Assinatura do Coordenador do Curso de 

Engenharia Elétrica 
 

Data: _____/______/20_____ 

O aluno tem uma reprovação anterior na 

disciplina apenas POR NOTA? 
Sim Não 

Disciplina de Estágio, Monografia, Trabalho de Conclusão 
de Curso, Projeto e outras disciplinas ou atividades 
formativas vetadas pelo colegiado de curso? 

Sim Não 

Departamento Favor enviar o processo ao professor 

responsável pela disciplina. 

Nome do Professor:_________________________ 

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

Professor 

responsável 

pela disciplina 

As avaliações usuais da disciplina 

impedem a realização de um EXAME 

ÚNICO para Avaliação de 

Conhecimentos? 

Justificativa: 

Sim  

 

Caso o professor responda “sim”, solicitamos 

devolver este processo imediatamente à 

Coordenação do Curso, para dar ciência ao aluno. 

Não Caso o professor responda “não”, solicitamos 

enviar um email para engeletrica@ufpr.br 

informando a data, horário e local de realização 

do Exame de Aproveitamento, para a Coordenação 

do Curso poder 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. 

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. 

Atenção: Ao final da tramitação, favor devolver o 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. 
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