
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE DESPORTOS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Formulário de requerimento de validação de créditos em disciplinas

Aluno:                                                                                      Orientador:                                                                           Curso:                            Data da solicitação:

Venho por meio deste documento requerer a validação das disciplinas listadas abaixo: 

CÓDIGO/DISCIPLINA/DESCRIÇÃO Nº DE
CRÉDITOS

CONCEITO
/NOTA

ANO/
CURSOU

PERÍODO/
CURSOU

PROFESSOR INSTITUIÇÃO DE ENSINO

                                 __________________________________                                                                              __________________________________
                                                      ASSINATURA DO ALUNO ASSINATURA DO ORIENTADOR

Obs.: No pedido de validação de créditos cursados fora do Programa de Pós-Graduação em Educação Física – PPGEF, favor anexar os programas destas 
disciplinas e o histórico escolar correspondente.
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