
 

COMO SOLICITAR DISPENSA/ISENÇÃO DE DISCIPLINA? 

➢ 1º PASSO – REUNINDO DOCUMENTOS 

Você vai precisar juntar a documentação abaixo carimbada e assinada pela instituição onde 

você cursou a disciplina que vai ser usada para aproveitamento e depois digitalizar tudo (foto 

ou escaneada): 

• Histórico Escolar (do Ensino Técnico ou Superior cursado); 

• Matriz curricular do curso (onde você cursou com aprovação a disciplina); 

• Ementa(s) da(s) disciplina(s) cursadas com aprovação que você deseja usar para 

efetuar a dispensa; 

 

➢ 2º PASSO -  ACESSANDO O FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO 

1. Acessar seu e-mail institucional; 

2. Depois acessar o formulário de requerimentos da CRADT-Paulista (o link abaixo só 

abre se estiver logado(a) no e-mail institucional -->  

bit.ly/cradt-paulista 

 

➢ 3º PASSO -  REGISTRANDO O REQUERIMENTO 

 

1. Baixe o requerimento-padrão em PDF, preencha com seus dados e informe no Campo 

de observações as disciplinas que quer dispensar. O PDF é editável, não precisa 

imprimir! Assine de forma digital também. Depois é só salvar no seu equipamento 

para fazer o upload depois; 

Requerimento-padrão: https://www.ifpe.edu.br/campus/paulista/diplomacao/anexo-

iii-requerimento-solicitacao-digital-3-1-1.pdf 

 

2. Preencha seus dados no formulário, selecione a opção ISENÇÃO DE DISCIPLINAS 

CURSADAS e clique em próxima; 

 

https://www.ifpe.edu.br/campus/paulista/diplomacao/anexo-iii-requerimento-solicitacao-digital-3-1-1.pdf
https://www.ifpe.edu.br/campus/paulista/diplomacao/anexo-iii-requerimento-solicitacao-digital-3-1-1.pdf


 

➢ 3º PASSO -  UPLOAD DOS DOCUMENTOS E ESPECIFICAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

1. Baixe o FORMULÁRIO DE DISCIPLINA(s) PARA ISENÇÃO em formato word. Disponível em 
https://docs.google.com/document/d/1_nlDUxwt-

IZiTYUvDSRhKVgd7O0jgBpy/edit?usp=sharing&ouid=107858714460294928931&rtpof=true&sd

=true 
Esse documento é de suma importância. Preencha seus dados e descreva a relação entre 

a disciplina que você quer dispensar no Campus Paulista e a disciplina já cursada. Abaixo 

tem um exemplo de aluno que cursou na UFPE e quer dispensar algumas disciplinas no 

curso de Desenvolvimento de Sistemas do IFPE-Paulista. É bem intuitivo o preenchimento. 

 

 
Depois é só salvar o documento word para realizar o upload/envio; 

 

2. Faça o UPLOAD/ENVIO dos documentos preenchidos nos respectivos campos do 

formulário eletrônico; 

a) Requerimento-padrão; 

b) CPF e RG; 

c) Formulário de Disciplina(s) para Isenção; 

d) Histórico, Matriz do curso e Ementa(s) das disciplinas cursadas, apenas as que serão 

usadas para isenção e descritas no formulário; 

3.  Clique em enviar para submeter a documentação. 

 

Depois é só aguardar a data de divulgação dos resultados, conforme o calendário acadêmico. 

Até lá, continue frequentando as aulas da(s) disciplina(s) requerida. 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Coordenação de Registros Acadêmico pelo e-

mail cradt@paulista.ifpe.edu.br 
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