APROVEITAMENTO
DE ESTUDO
Procedimento para solicitação de
aproveitamento de estudos
(eliminação de matéria já cursada
em outra graduação)
*Somente para alunos ingressantes
devidamente matriculados.

Confira a grade
curricular do
curso
Acesse o SITE da Fatec Jaboticabal
Menu CURSOS
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No seu
curso
Escolha a opção DISCIPLINAS para acompanhar nome e carga horária.
DICA:
Leia todas as informações sobre o seu curso.

Ou, SAIBA MAIS SOBRE O CURSO onde possui detalhes sobre as
disciplinas para que possa ter informações sobre do que se aplica na
mesma.
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ANOTE &
SOLICITE
DOCUMENTOS

1

2

Anote a disciplina da Fatec
depois de ler sobre o que ela.

Ao lado, anote a disciplina já
cursada com sua carga horária
e semestre que foi realizada
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Solicite seu Histórico se não o
tiver em mãos

Solicite EMENTAS (Plano de
Ensino) das disciplinas cursadas

(*importante ressaltar que faculdades
possuem prazos que podem ser longos)

(*importante ressaltar que faculdades
possuem prazos que podem ser muito
longos)

NA FACULDADE QUE CURSOU

DICA:

Anote as disciplinas que quer pedir
aproveitamento.
Assim ficará mais organizado e não irá se atrapalhar na hora de
preencher o formulário.
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SALVE OS
DOCUMENTOS
Deixe salvo o histórico e as
ementas no aparelho
(computador, celular, tablete,
pendrive, outro) que irá utilizar
para preencher o formulário.

DIGITALIZE
Digitalize seus documentos em PDF
(melhor opção)

Pode usar GoogleDrive ou app de celular
da playStore.

Salve os documentos e
tente deixar as páginas
em um arquivo só.

1 ARQUIVO
Todas as páginas do
histórico

Alguns conhecidos:
1. Genius Scan
2. Mobile Doc Scanner
3. Handy Scanner
4. CamScanner
5. TurboScan

1 ARQUIVO

Todas as páginas de
ementas
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• É necessário que você tenha um e-mail que utiliza nas
contas do Google.

• O QUE É ESSE E-MAIL?

E-MAIL DO
GOOGLE

O e-mail que você utiliza no GMAIL ou aquele que usa no seu
celular para usar os aplicativos do Google (PlayStore, Google
Drive, outros).
*Se estiver usando pelo celular, ele irá aparecer no formulário.

*não precisa ser exatamente nome@gmail.com
*muitas empresas utilizam e-mail empresarial no google
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FORMULÁRIO
DE
SOLICITAÇÃO
Acesse o site

www.fatecjaboticabal.edu.br
Menu Vestibular – Em Matrícula On-line
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PREENCHER
O
FORMULÁRIO

1

No começo, se já tiver o email salvo no aparelho que
está usando, aparecerá
automaticamente.

PREENCHA

Clique no formulário do seu curso e
com suas anotações perto e os
arquivos salvos no aparelho onde
está preenchendo.

Com seu nome completo

E-mail (que receberá a
resposta, pode ser
qualquer um)
Telefones de contato
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PREENCHER
O
FORMULÁRIO

PRÓXIMA ETAPA
Selecionar as disciplinas que
quer aproveitamento.

Coloque NÃO nas disciplinas
que não tem interesse

Clique no formulário do seu curso e
com suas anotações perto e os
arquivos salvos no aparelho onde está
preenchendo.

Nas disciplinas que quer,
selecione opção OUTRO,
coloque as informações
pedidas.
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PREENCHER
O
FORMULÁRIO

3

ANEXAR
os documentos
Na opção Histórico, adicionar
arquivo

Clique no formulário do seu curso e
com suas anotações perto e os
arquivos salvos no aparelho onde está
preenchendo.

Procure o arquivo e selecione

Declare estar ciente que sua
solicitação é de sua
responsabilidade

ENVIAR
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SOLICITAÇÃO
ENVIADA COM
SUCESSO
E-MAIL COORDENADORES:
FIQUE ATENTO AOS PRAZOS!
Você pode pedir a solicitação e enviar os documentos até:

1ª chamada - até 15/07

|

2ª chamada – até 02/08

Demais chamadas, consultar a SECRETARIA ACADÊMICA.

BIOCOMBUSTÍVEIS
julio.souza27@fatec.sp.gov.br
GESTÃO AMBIENTAL
rose.duda@fatec.sp.gov.br
GESTÃO EMPRESARIAL
fernando.bataghin@fatec.sp.gov.br
MARKETING
marcelo.laffranchi@fatec.sp.gov.br
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