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 A quebra de Pré-requisito é um procedimento excepcional que está 

regulamentado pela RESOLUÇÃO Nº 39/2010 da UFES. O colegiado de curso 

avaliará os pedidos de acordo com os critérios aprovados na reunião do dia 

31/08/2018 conforme descrito abaixo: 

 

Critérios para quebra de pré-requisito: 

 a) Os pedidos de quebra de pré-requisitos deverão ser sumariamente atendidos pelos 

Colegiados quando as solicitações forem provenientes de falhas na organização 

curricular e/ou oferta de disciplinas dos diferentes cursos, conforme prevê o Artigo 1º 

da resolução 39/2010.  

b) Em casos que não sejam por motivos de responsabilidade da instituição (conforme 

Art. 1º - Resolução 39/2010), o Colegiado do curso de Engenharia de Alimentos 

adotará os seguintes critérios:  

1º - O pedido de quebra de pré-requisito, devidamente justificado, deve ser 

apresentado pelo interessado, junto a Secretaria Única de Graduação (SUGRAD), até 

a data prevista no calendário Acadêmico desta Universidade. 

2º - Apenas alunos a partir do quarto período poderão solicitar a quebra de pré-

requisito. Para isso deverão ter Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA) igual ou 

superior a 6,0 e integralizado 70% da Carga Horária Acumulada (CHA) das disciplinas 

referentes ao período anterior, conforme tabela abaixo: 

Período* CHA Carga horária mínima para solicitar a 
quebra de pré-requisito 

4° 1215 h 850 h 

5° 1650 h 1155 h 

6° 2070 h 1450 h 

7° 2490 h 1743 h 

8° 2850 h 1995 h 

9° 3180 h 2226 h 

10° 3360 h 2352 h 

* O período é aferido de acordo com ano de ingresso. 

 

3° - Para alunos em Plano de Integração Curricular (PIC), conforme Resolução n° 

68/2017 do CEPE, o CRA e a carga horária mínima não serão levados em 



consideração. Caso o aluno já tenha cursado o pré-requisito é desejável que o mesmo 

não tenha sido reprovado por frequência.  

4º - Caso o aluno necessite da quebra de pré-requisito para ficar em condição de 

finalista ele deverá atender ao critério 1°. 

“O aluno será considerado finalista quando a diferença existente entre a carga 

horária mínima exigida para graduação no seu curso/habilitação e a carga horária por 

ele cursada for igual ou inferior à carga horária máxima de matrícula permitida por 

semestre letivo no seu respectivo curso (Resolução nº 58/2008, Art.13º, §4º).” 

5º - Os casos omissos e excepcionais deverão ser analisados pelo Colegiado do 

Curso de Engenharia de Alimentos. 

6° - Os pedidos de quebra de pré-requisito devem conter: 

 - Formulário de quebra de pré-requisito preenchido, conforme modelo disponível na 

página da SUGRAD (www.graduacao.alegre.ufes.br). 

 - Histórico do aluno.  


