
PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE DISCIPLINA 

 

 Alunos provenientes de outras instituições de Ensino Superior 

 

A disciplina cursada a menos de 10 anos, antes do ingresso ao CEFET-MG, e 
que tenha equivalência mínima de 80% de conteúdo e da carga horária, 
poderá ser dispensada.  
 
Para saber se as disciplinas são equivalentes, analise o plano de ensino da 
disciplina cursada com o plano de ensino da disciplina do curso de 
Administração.  
 
Acesse a página do Curso de Administração 
(www.administracao.bh.cefetmg.br),  

Menu: Grade e Corpo Docente > Informações do Curso > Disciplinas 
Obrigatórias 

Esta análise é de competência do aluno. 
 
 
Caso encontre disciplinas equivalentes, preencha o formulário de 
requerimento de dispensa de disciplina, disponível no Menu > Formulários > 
Requerimento para Dispensa de Disciplina 
 
Anexe cópia do histórico escolar (uma cópia para cada disciplina solicitada) e 
original do plano de ensino carimbado e assinado pela Instituição de Ensino 
anterior. Se a disciplina desejada constar no histórico escolar como 
DISPENSADA, será necessário o plano de ensino e histórico escolar da 
Instituição onde a disciplina foi efetivamente cursada (desde que respeitados 
os 10 anos). 
 
 
Entregue a documentação COMPLETA na Coordenação do Curso, o mais 
rápido possível. A dispensa leva, em média 15 dias para ser analisada.  
 
Não se esqueça de levar o histórico original para conferência. 
 

http://www.administracao.bh.cefetmg.br/


Alunos ingressantes devem analisar prioritariamente as disciplinas do 1° e 2° 
períodos pois, em caso de dispensa até o 25° dia letivo, poderão se matricular 
em disciplinas de períodos subsequentes.  
 
 Alunos provenientes de cursos do CEFET-MG ingressantes no Curso de 
Administração pelo SISU 2019  
 
As disciplinas cursadas a menos de 10 anos, no próprio curso de 
Administração ou em outros cursos do CEFET-MG (equalizadas ou 
equivalentes às disciplinas do curso de Administração) poderão ser 
dispensadas mediante requerimento padrão do CEFET-MG e histórico escolar 
emitido pela SCRA ou autenticado pelo SIGAA. 
 

Acesso ao requerimento padrão do CEFET-MG: 
Disponível no Menu> Formulários > Requerimento  

 
 
Caso desejar, o aluno poderá requerer a matrícula em disciplinas de períodos 
subsequentes que sejam compatíveis com o horário da disciplina a ser 
dispensada. 
 

Obs.: a disciplina de Matemática I do curso de 
Administração não possui equivalência em outro curso do 
CEFET-MG. Alunos provenientes dos cursos de Engenharias 
do CEFET-MG poderão solicitar dispensa de Matemática I 
se tiverem cursado, com êxito, as disciplinas de Cálculo I e 
GAAV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenação do Curso de Administração 


