
 RM _______________________

 Módulo: _________________________________  (     ) Matutino  |  (     ) Noturno

5) Outro: _________________________________________________

Nº  **Curso/Módulo/Ano/Semestre

Diretor de Escola Assinatura

Ciência do Aluno:        ______/_____/____

_______________________                 ________________________                _______________________
Presidente                                          Membro                                           Membro

PARA SOLICITAR O APROVEITAMENTO DE ESTUDOS, ANEXAR A ESTE REQUERIMENTO OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS:

__________________              ____/____/____ ______________________________

2) Cursou o componente em outra Escola (anexar comprovante)

3) Cursou na ETEC (**Especificar) anexar comprovante

_________________________________________________________

Componentes Curriculares
que Requer Aproveitamento.

O ALUNO DEVERÁ COMPARECER AS AULAS ATÉ O DEFERIMENTO DESTA SOLICITAÇÃO
(PRAZO DE ATÉ 15 DIAS APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE SOLICITAÇÃO).

REQUERIMENTO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS PARA ALUNO MATRICULADO NA ETEC

1) Retido na série

Parecer da Comissão* 
(deferido/indeferido/motivo)

4) Trabalha na Área (anexar comprovante)

A comissão designada para proceder à análise e julgamento dos pedidos de aproveitamento de estudos, em conformidade com a Portaria do Sr. 
Diretor, emite o parecer descrito na coluna especifíca, após a realização da análise de documentos e  (   ) avaliação escrita em: 

_____/_____/_____;     (  ) prova prática em _____/_____/_____ e (     ) entrevista em _____/_____/_____.

Assinatura do Interessado

Requerimento de aproveitamento de estudos conforme Artigo 43 (   ) ou 44 (   ) do Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS.

* Parecer da Comissão:

Aluno(a): __________________________________________________________________________________

Curso Técnico em: ________________________________
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Motivo: 

Caso tenha realizado o curso em outras escolas (outras Etecs, Universidades, etc.), anexar: Histórico escolar OU certificado de conclusão de curso (desde 
que contenha as notas das disciplinas); Ementas das disciplinas que está requerendo aproveitamento de estudos (conteúdos programáticos, bases tecnológicas, 
etc.).

Caso tenha realizado o curso na Etec, anexar: Histórico escolar OU certificado de conclusão de curso (desde que contenha as notas das disciplinas). 

Caso tenha adquirido as competências no trabalho ou na experiência extraescolar, anexar: carteira profissional, declaração, documento de recolhimento 
como autônomo, entre outros.

Despacho da Direção: (   ) deferido    (    ) indeferido 

Assis, _______/_______/ ________

Protocolo nº ________________ / _______

Data de Entrega: ______ / _____ / _______

________________________________
Funcionário (carimbo e assinatura)


