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Resumo do processo em geral

Ensino individual – discente:

Objetivo

Auxiliar os discentes que desejam participar de uma 
turma de ensino individual, desde a solicitação até o 
resultado da solicitação.

1 – Solicitação de ensino individual;

2 – Visualizar solicitações enviadas; 

3 – Emitir comprovante de solicitações. 

O ensino individual caracteriza-se pelo repasse do conteúdo 
programático integral do componente curricular de forma 
individualizada ao estudante, a partir de um plano de trabalho 
voltado especificamente para integralizar o componente curricular 
sem necessariamente estabelecer uma carga horária semanal 
fixa; e está disciplinada pelos arts. 191 a 195 das normas do 
sistema acadêmico (Resolução N° 14/2015/CONEPE). 

O que é turma de ensino individual?



1 – Solicitação de ensino Individual:

Para solicitar, existem alguns pré-requisitos:

1. O componente curricular deverá ser obrigatório ou equivalente 
a obrigatório no curso.
2. Não pode haver solicitação concomitante de turma regular e 
de ensino individual para o mesmo componente curricular.
3. O ensino individual destina-se aos estudantes dos dois últimos 
períodos de integralização de um curso, permitindo que ele curse 
individualmente até dois componentes curriculares por período 
letivo. 
4. Nos cursos cuja proposta curricular define o(s) últimos 
período(s) para a realização apenas de estágio obrigatório, serão 
considerados, para efeito de concessão do ensino individual em 
componentes curriculares, os períodos letivos imediatamente 
anteriores àqueles.
5. Não é permitido solicitar subunidades de bloco ou atividades 
complementares.

Para solicitar, basta acessar:

Portal do Discente     Ensino    Solicitações de Ensino 
Individual        Solicitar Ensino Individual. 



1 – Solicitação de ensino Individual:

Após selecionar “Solicitar Ensino Individual”, o discente será 
direcionado para a seguinte página: 

Insira o código ou nome da disciplina e clique em “BUSCAR”. 
Logo o resultado da busca será listado:

Para selecionar a disciplina clique no ícone     .

Atenção! Se a solicitação for aceita pelo chefe de departamento, 
o discente será matriculado automaticamente na turma.

Atenção! O discente poderá cursar somente duas turmas  de 
ensino individual por período; cada turma terá no máximo quatro 
discentes.

Atenção! As turmas de ensino individual não possuem horários 
fixos, portanto, os encontros presenciais ficarão a critério do 
docente, com ciência dos discentes da turma.
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A solicitação passará pela análise do coordenador do curso e 
pelo chefe do departamento. Você pode acompanhar a situação 
das solicitações através do menu: Ensino      Solicitações de 
Ensino Individual        Visualizar Solicitações Enviadas.

1 – Solicitação de ensino Individual:

A próxima página será a seguinte:

Verifique se todas as informações estão corretas. Clique em 
“CONFIRMAR SOLICITAÇÃO”.

Caso queira emitir o comprovante, basta selecionar a opção 
“EMITIR COMPROVANTE”.



2 – Visualizar solicitações enviadas:

Para visualizar a solicitações, basta acessar:

Portal do Docente    Ensino    Solicitações de Ensino 
Individual        Visualizar Solicitações Enviadas.

Você será direcionado para a seguinte página:

Caso queira cancelar, basta clicar no ícone  . A “Situação” 
passará a ser “CANCELADA”.



2 – Visualizar solicitações enviadas:

Na coluna destacada abaixo, o usuário pode acompanhar a sua 
solicitação:

Abaixo você encontra o significado de cada situação:

Pendente: Você realizou a solicitação e ela ainda está 
aguardando a análise da coordenação do curso.

Cancelada: Você desistiu da solicitação de ensino individual e a 
cancelou.

Solicitação Negada: A solicitação de ensino individual não 
poderá ser atendida e foi negada pela coordenação de curso.

Turma Solicitada: A solicitação de turma foi realizada pela 
coordenação de curso e está aguardando a criação da turma 
pela chefia de departamento.

Atendida - Turma criada: A solicitação de ensino individual foi 
atendida e a turma foi criada.

Turma Negada: A solicitação de turma foi realizada pela 
coordenação de curso, porém a criação da turma foi negada pela 
chefia do departamento.



3 – Emitir comprovante de solicitações:

Para emitir o comprovante de solicitações, basta acessar:

Portal do Docente    Ensino    Solicitações de Ensino 
Individual        Emitir Comprovante de Solicitações.

O comprovante será aberto:
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