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Com base na decisão do conselho departamental de 10/04/2013 ficam estabelecidas para 

concessão de quebra de pré-requisito e / ou conflito de horários a seguintes condições: 

 
1. Para poder solicitar quebra de pré-requisito ou conflito de horário, o 

requerente deverá atender conjuntamente: 

 
a) Não ter tido nenhuma reprovação por falta no último período 

cursado anterior ao em que a solicitação é realizada; 

 
b) Não ter tido pedidos de quebra de pré-requisito ou conflito de 

horário concedidos no período anteriormente cursado em relação à 

disciplina para a qual realiza a solicitação no período corrente; 
 

c)  Ter concluído mais de 85% (oitenta e cinco por cento) dos créditos 

totais dos respectivos cursos (Tabela 1); 

 
Tabela1 

CURSOS 
TOTAL DE 

CRÉDITO 

Mínimo necessário 

(85%) 

Engenharia Civil 

Civil 237 201 

Transporte 234 198 

Sanitária 234 198 

Estruturas  234 198 

Engenharia Elétrica 

Sistemas de Potência 231 196 

Eletricidade Industrial 231 196 

Sistemas Eletrônicos 231 196 

Telecomunicações 238 202 

Sistemas de Computação 227 192 

Engenharia Cartográfica 244 207 

Engenharia de Produção 220 187 

Engenharia Mecânica 241 204 

 

 



2. Os alunos desta unidade poderão fazer uso de no máximo duas 

solicitações dessas por período. Isto é, o aluno poderá solicitar 1 (uma) de 
cada OU 2 (duas) quebras de pré-requisito  ou 2 (dois) conflitos de horário 

por período. 

 

3. Em qualquer caso de conflito de horário terá que ser respeitada a 
condição de atendimento a uma freqüência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) para cada disciplina. 

 
 

4. Período para solicitação: 12/abri/2013 a 19/abril/2013. 

    Local: Secretaria Geral Acadêmica da Faculdade de Engenharia, Rua 

São Francisco Xavier, n 524, sala 5002, Bloco B, 5 andar, 

telefone (21) 2334-0627 

 

 
Rio de Janeiro, 12 de abril de 2013. 

Direção da Faculdade de Engenharia 

 


