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Prof. Dr. Ronei Miotto 

Presidente do ConsCCNH 

 

Solicitação de aproveitamento de créd

Venho, por meio desta, gentilmente solicitar a apreciação do pedido de aproveitamento de 

créditos realizado em programa de pós

Danusa Munford, o qual encaminho

 

Enquanto coordenadora da Licenciatura em Ciências Biológicas, declaro que a

docente não impacta na alocação didática do curso, já que

sua alocação didática na gr

dos demais 25% de créditos

 

Considero pertinentes as justif

coloco-me a disposição para maiores explicações. 

 

Agradeço a atenção,  

 

 

 

 

Profa. Dra. Fernanda Franzolin

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Universidade Federal do ABC

Tel: (11) 4996 – 8359
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de julho 2018  

 

 

Solicitação de aproveitamento de créditos de docente

 

gentilmente solicitar a apreciação do pedido de aproveitamento de 

realizado em programa de pós-graduação de outra instituição solicitado pela 

encaminho juntamente com este documento.  

Enquanto coordenadora da Licenciatura em Ciências Biológicas, declaro que a

a alocação didática do curso, já que a professora estará cumprindo 75% da 

sua alocação didática na graduação. Ademais, a carga horária expressa em sua ca

créditos, nos quais a docente pode se dedicar à pós-graduação ou extensão. 

as justificativas descritas pela docente no documento por ela 

me a disposição para maiores explicações.  

Profa. Dra. Fernanda Franzolin 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Centro de Ciências Naturais e Humanas - CCNH 

Universidade Federal do ABC 

- SP 

 

itos de docente 

gentilmente solicitar a apreciação do pedido de aproveitamento de 

solicitado pela Profa. Dra. 

 

Enquanto coordenadora da Licenciatura em Ciências Biológicas, declaro que a solicitação da 

estará cumprindo 75% da 

carga horária expressa em sua carta está dentro 

graduação ou extensão.  

documento por ela elaborado, e 


