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SOLICITAÇÕES DE QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO A SEREM APROVADAS 

PELA COORDENAÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO DIURNO 

 

Para solicitações de quebra de pré-requisito, os estudantes necessitarão fazer um reque-

rimento assinado no período anterior à matrícula, de acordo com calendário do Colegiado 

divulgado a cada semestre. O período para entrega das solicitações no colegiado será 

divulgado para os e-mails dos discentes. Antes da matrícula presencial, será divulgada a 

lista com os resultados das análises das solicitações: (1) Defere, (2) Indefere ou (3) A ser 

analisado em reunião de colegiado.  

Serão aprovadas para efetivação da matrícula as solicitações de quebra de pré-requisito 

nas seguintes situações: 

a) Para estudantes que cursaram e foram aprovados nos pré-requisitos das discipli-

nas enquanto eram estudantes de outros cursos da UFBA, com processo de 

aproveitamento de estudos em andamento; 

b) Para estudantes que tenham cursado componente equivalente ao pré-requisito no 

curso Noturno ou outro, com processo de aproveitamento de estudos em anda-

mento; 

c) As quebras entre o Trabalho Final de Graduação e no máximo uma disciplina de 

68h ou duas de 34h, será permitido desde que as disciplinas sejam as últimas de 

suas cadeias e o aluno esteja em condição de concluir o curso no semestre vigen-

te. 

As inscrições encaminhadas para análise posterior do Colegiado deverão ter sua situa-

ção acompanhada pelos requerentes, uma vez que o registro da decisão do Plenário 

ocorrerá até o limite de 25% do semestre. Caso o Plenário indefira a solicitação, ocorrerá 

o corte automático da inscrição do aluno na disciplina, de caráter irrevogável. 

Os casos omissos serão discutidos em reunião de colegiado. 

Obs. Documento aprovado por unanimidade na 423ª Reunião Ordinária do Colegiado ocorrida no 

dia 26/06/2019 
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