Recredenciada: Portaria MEC nº.:
344, de 5 de abril de 2012.
Rua Floresta s/n, Loteamento das
Mangueiras, Planaltino. Cep.:
44.695-000
Nº Matricula

Nome do requerente

Endereço atual:

Nº

Cidade:
Telefone:
E-Mail:
Curso:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Data:
Analise de documentação para transferência;
Atestados e Declarações;
Contagem de faltas;
Guia de Transferência;
Pedido de matricula para portador de diploma de curso Superior;
Pedido de matricula para aluno especial;
Pedido de matricula para aluno ouvinte;
Pedido de Aproveitamento de estudos;
Revisão de Avaliações;
Solicitação de Diploma;
Solicitação de Certificado Conclusão de Curso;
Solicitação de histórico escolar;
Solicitação de prova final;

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Solicitação de 2º chamada;
Solicitação de programa(s) de disciplina(s);
Regime de exercício domiciliar;
Transferência de turno ou turma;
Transferência de curso;
Transferência de instituição de Ensino Superior;
Trancamento de disciplina(s);
Trancamento de matricula no curso;
Solicitação de cancelamento de matricula;
Solicitação de colação de grau;
Solicitação de Reabertura de matrícula;
Outros.

ESCLARECIMENTO AO REQUERIMENTO
1. Preencher este formulário com caligrafia legível.
2. No campo “objetivo de requerimento” assinar apenas um dos itens marcando o quadro correspondente.
3. Utilize o próprio formulário para esclarecimentos sobre o objetivo do requerimento, os quais devem ser feitos com clareza e
objetividade, assinando após a exposição.
4. Liste também no verso os documentos anexados no regulamento.
5. Utilize o item nº 25 para qualquer assunto que não esteja discriminado.
Venho respeitosamente solicitar desta secretaria______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Por motivo____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Justificativa:___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________

________________________________

Requerente/Procurador

Deferido

Indeferido

Nº da página do Encaminhamento de Processos:___________

- Os requerimentos são controlados pelo nº de registro.
Presente este canhoto para acompanhamento do processo.
- O prazo para recurso de decisão é de 15 dias, a contar da data de
emissão do parecer

