
 

 
 

Faculdade Evangélica de Senador Canedo 

Secretaria Acadêmica  

Aproveitamento de estudos  

1. Identificação   

Curso:  Processo:  Acadêmico (a):  

Disciplina (s) utilizada para aproveitamento  CH  

Disciplina no curso da FESCAN  CH  

Professor parecerista  

 

2. Parecer 
 

(    ) Não aproveitamento 
Os estudos realizados na Disciplina não podem ser aproveitados, pois não mantêm relação de equivalência quanto ao conteúdo ou quanto à 

carga horária, nos termos dos artigos 5º, I; 6º e 7º, todos da Resolução CONSU n.º 06/2021.  

Aproveitamento 

(    ) Reconhecimento 

Os estudos realizados contemplam pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do conteúdo e da carga 

horária do componente curricular equivalente, ressalvadas as possibilidades previstas no artigo 6º da 

Resolução CONSU n.º 06/2021. 

(    ) Adaptação 

Os estudos realizados não contemplam o percentual mínimo do conteúdo e da carga horária do 

componente curricular, mas é possível a realização de adaptação, observado o disposto no artigo 7º da 

Resolução e as formas previstas no artigo 8º do mesmo regulamento.    
 

2.1 Formas de adaptação, cuja descrição segue no verso 
 

( ) Frequência e avaliação, em determinado período de aulas da disciplina, identificado pelo professor, com diário próprio. 

( ) Frequência a determinado período de aulas da disciplina referente ao conteúdo deficiente, que será previamente identificado pelo professor, com diário próprio. 

( ) Estudo de determinada parte do programa, orientado pelo professor com avaliação final. 

( ) Realização de trabalho escrito, objeto de avaliação, sobre determinada parte do programa, com estudos individuais de embasamento orientados pelo professor. 

( ) Prova global, envolvendo todo o programa da disciplina, sem exigência de frequência. 

( ) Prova parcial da disciplina, envolvendo o conteúdo julgado deficitário, sem exigência de frequência. 

( ) Trabalho prático, de acordo com as especificidades do curso. 

 

Prazo para entrega: _____/______/______ Resultado (    ) Satisfatório 

  (    ) Insatisfatório 

 
 

Senador Canedo, _____/_____/_____ 
 

Professor Parecerista 

 

Ciente em: _____/_____/_____ 

Assinatura: _________________________________________________ 



 

 
 

Faculdade Evangélica de Senador Canedo 

Secretaria Acadêmica  

Aproveitamento de estudos  

3. Descrição da forma de adaptação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


