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Aproveitamento de Estudos e Competências 

Orientações para o candidato 

Considerando  a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96 Capítulo III- DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL- Artigo 41-  e  Capítulo IV, artigo 47 §2º e artigo 48 e o artigo 57 do Regimento Interno da  

nossa faculdade; a Faculdade CIEPH oportuniza o prosseguimento de estudos nos cursos tecnológicos, 

aproveitando competências desenvolvidas através de: 

Meios Formais . Em qualificação Técnica do Nível Médio, etapas 
ou módulos de Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio concluídos; 
. Em etapas ou módulos de Educação Profissional 
de Nível Superior concluídos; 
. Em etapas ou módulos de Educação Profissional 
militares concluídos.  
 

Meios Informais . No trabalho formal (com carteira assinada) ou 
como autônomo, desde que diretamente 
relacionadas ao perfil profissional da conclusão 

 

1. Para requerer o aproveitamento de conhecimento e experiências anteriores, o candidato deve: 

> Preencher o requerimento  

> Efetuar o pagamento da taxa para Requerimento junto a CPAC e anexar o comprovante. 

> Apresentar a documentação necessária para a análise do caso 

Conhecimentos Formais . Certificado e histórico do ensino médio 
. Certificado de Ensino Técnico de nível médio ou 
certificado de qualificação profissional técnica de 
nível médio 
.Documentos expedidos pela escola de origem no 
qual constem os conteúdos,objetivos e/ou 
competências desenvolvidas 
. Diploma e histórico do curso superior e ou 
grade acadêmica parcial com ementário de 
disciplina 
OBS. O prazo máximo para Avaliação e 
Aproveitamento de estudos e competências 
realizados em meios formais é de cinco (5) anos,a 
contar da data de conclusão do curso. 

Conhecimentos Informais . Documentos comprobatórios de experiências 
profissionais, tais como contrato de trabalho, 
carteira profissional(cópia autenticada) ou 
declaração do empregador, contendo 
tempo,função e período de atividade 
desenvolvida. 
. Autônomo: currículo com tempo de serviço e 
descrição de atividades e referencias por escrito, 
atestando a experiência do requerente. 

 


