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Universidade Federal do Espírito Santo 

Centro de Ciências da Saúde 
Colegiado do Curso de Graduação em Farmácia 

 

Normas para solicitação de quebra de pré-requisito e/ou ultrapassar carga horária 
máxima semestral – 11/04/2019 

 

A avaliação da quebra de pré-requisito e/ou extrapolação da carga horária máxima 
semestral do curso deverá seguir as seguintes resoluções: 

I. Resolução Nº 58/2008, CEPE-UFES 

II. Resolução Nº 39/2010, CEPE-UFES 

Para normatizar e complementar as resoluções: 

1. Serão analisados os pedidos de quebra de pré-requisito e/ou extrapolação da 
carga horária máxima semestral: 

 Para a disciplina Estágio em Áreas Afins; 

 Para a disciplina Homeopatia, quando o aluno a estiver cursando 
concomitantemente com a disciplina Farmacotécnica I. 

 Para os alunos que ingressaram por meio do Processo Seletivo para 
preenchimento de vagas surgidas (PSVS) nas modalidades Transferência 
Facultativa, Novo Curso Superior, Remoção e Reopção de cursos de graduação, 
tendo solicitado aproveitamento de estudos. 

 Para os alunos enquadrados pelo Regulamento Geral de 
Acompanhamento de Desempenho Acadêmico (ADA) – Resolução Nº 68/2017, 
CEPE-UFES, em Plano de Acompanhamento de Estudos (PAE) ou em Plano de 
Integralização Curricular (PIC), cuja carga horária semestral seja inferior a 360 
horas (Art. 6º, Inciso I). 

 Para os alunos contemplados no Programa de Assistência Estudantil da 
UFES (Proaes) nos termos e limites da Portaria nº 1.831/2017-R e a Resolução 
nº 03/2009-CUn/UFES. A referida Portaria, em seu Capítulo VI, coloca entre os 
requisitos para permanecer cadastrado no Programa de Assistência Estudantil, 
que o estudante deve estar matriculado em disciplinas cuja carga horária total 
alcance, no mínimo, 240 horas semestrais (Art. 12, Inciso I). 

 Quando a motivação da solicitação ocorrer devido a diferença nos pré-
requisitos de disciplinas equivalentes das versões de matrizes curriculares. 

 Casos omissos serão julgados pelo Colegiado. 
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2. O coordenador do curso deverá consultar o professor da disciplina para 
esclarecer eventuais dúvidas sobre a quebra de pré-requisito. 

3. A solicitação de quebra de pré-requisito e/ou extrapolação da carga horária 
máxima semestral deverá ser justificada e comprovada (atestados de saúde e 
comprovante de trabalho) pelo estudante.  

4. Junto à carta contendo a solicitação e justificativa, o estudante deverá anexar 
seu histórico escolar e um plano de estudos semestral, até a integralização 
curricular, no formato grade de horários semanal (como do horário individual), 
discriminando, semestre a semestre, os horários das disciplinas que pretende 
cursar e o somatório da carga horária total a ser cursada por semestre letivo, 
para ser analisada pelo Colegiado do curso. 

 


