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VALIDAÇÃO DE DISCIPLINAS 

 
 

NOME:  

E-MAIL:  CPF:  

CURSO:  MATRÍCULA:  

CELULAR:  FONE RES.:  

MATRÍCULA ANTERIOR (caso seja aluno ou ex-aluno da UFSC):  

Vem mui respeitosamente requerer a VALIDAÇÃO das disciplinas conforme indicado: 
DISCIPLINAS CURSADAS 

(Inserir o código ou nome da disciplina cursada) 
CÓDIGOS UFSC SOLICITADOS 

(Inserir o código da UFSC que deseja validar) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ANEXAR: 

- Histórico Escolar da outra instituição contendo notas das disciplinas que deseja validar 
- Programa das disciplinas cursadas na outra instituição que deseja validar 

 



(  ) DECLARO, para os devidos fins, sob as penas do Art. 299 do Código Penal - Decreto Lei 
2848/40*, que os documentos anexados são verdadeiros e comprovam a realidade dos fatos. 

*FALSIDADE IDEOLÓGICA: Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é
público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

Assinatura digital do(a) estudante no quadro  
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