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SECLET – SECRETARIA DE GRADUAÇÃO 

Rotina dos Pedidos de Quebra de Pré-Requisito (passo-a-passo) 
 

-01- Discente se inscreve na Disciplina desejada[solicita inscrição, pelo Aluno On-
Line](mesmo sem o requisito PRÉvio)  

-02- Com a Inscrição registrada no Aluno On-line, preenche formulário de 
requerimento de Quebra de Pré, com justificativa; 

-03- Durante o Período de Inscrição em Disciplinas e parte do período do SAID a Sec. de 
Graduação (SECLET) receberá e armazenará todos os pedidos de Quebra de 
Pré recebidos para o Período/semestre; 

-04- Então, só depois de ter recebido e relacionados todos os pedidos, esses serão 
encaminhados aos respectivos setores para a análise da coordenação 
respectiva e Parecer, quanto a quebra; 

-05- A Coordenação de Setor recebe os pedidos/requerimentos, que foram 
encaminhados aos respectivos setores para a análise, e emite parecer, quanto a 
quebra - se DEFERIDO ou NÃO. Com prazo de 15 a 20 dias. 

-06- A Coordenação de Setor devolve os requerimentos a SECLET para divulgação 
do PARECER no quadro de avisos; 

-07- A resposta quanto o requerimento ficará afixada no quadro por cerca de 20 
dias para a apreciação do requerente, a fim de que o mesmo possa se manifestar 
quanto ao resultado da solicitação, caso não concorde ou queira desistir do pedido e 
de uma posterior inclusão;  

-08- Depois desse período de apreciação os pedidos DEFERIDOS serão 
encaminhados ao Conselho Departamental de Letras, para a aprovação dos 
pedidos de Quebra em conselho aberto, autorizando assim a inclusão dos alunos, 

-09– Durante este período de apreciação e antes do envio ao DEP para a inclusão, o 
aluno que desejar desistir do pedido de quebra, que gerará uma inclusão por 
AE, poderá fazê-lo em requerimento simples encaminhado a SECLET constando 
o protocolo do pedido, desde que a disciplina não tenha sido incluída ainda; 

-10- Depois da aprovação no CD, com cópia da Ata da reunião os pedidos 
DEFERIDOS serão encaminhados ao Depto. Pedagógico(DEP) para a 
inclusão da disciplina no ROL DE DISCIPLINAS EM CURSO do aluno no período 
corrente. 

 

- Só a partir dai, com a inscrição definitiva, é que a situação de quebra do pré-requisito 
estará efetivada, o aluno inscrito por AE(alteração especial) e aparecerá a disciplina 
“em curso” para o aluno no Aluno On-Line e na Pauta do Docente.  

 

NOTA : Tal conclusão, com a inclusão da disciplina, geralmente ocorre cerca de 90 dias 
após o início das aulas.  
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A Chefia  


