
2017/2
________________________________________________________________

REQUERIMENTO N. _________________

AJUSTE DA INSCRIÇÃO PERIÓDICA - 3ª ETAPA

Nome: ____________________________________________________________________ CR: _____________
Matrícula: ____________________ Curso: ( ) Ciências Biológicas ( ) outro: _________________________
( ) Aluno em extrapolação de prazo máximo aprovado pelo Colegiado
( ) Aluno cursando último ano do prazo máximo estabelecido no PPC (sexto ano no caso de Ciências Biológicas)
( ) Aluno regular do ____ período ( ) Revinculação
( ) Aluno de transferência ( ) externa ( ) interna Informe ano/matrícula original: _____________________
E-mail e telefones p/ contato: ___________________________________________________________________

INCLUSÃO - O aluno pode solicitar no máximo OITO UCs. As justificativas devem ser apresentadas no verso
enumeradas pelo mesmo número do pedido de inclusão.

N. do
pedido de
inclusão

Unidade curricular solicitada
Em caso de coincidência
de horário informar a

prioridade

Se a inclusão estiver
condicionada à exclusão
de UC, informe o número
do pedido de exclusão

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

I-8

EXCLUSÃO - O aluno pode excluir no máximo TRÊS UCs. As justificativas devem ser apresentadas no verso
enumeradas pelo mesmo número do pedido de exclusão. Observar a carga horária mínima estabelecida no PPC.
N. do

pedido de
exclusão

Unidade curricular solicitada
Se a exclusão for condicionante
para inclusão de UC, informe o
número do pedido de inclusão.

E-1

E-2

E-3

Os campos do cabeçalho devem ser todos preenchidos, exceto a numeração do requerimento e o recibo abaixo.
O CR será usado como critério de desempate. Informações não verídicas levarão ao indeferimento do
requerimento. Cada aluno deverá apresentar um único formulário. O aluno deverá guardar o recibo e
acompanhar o resultado do pedido, após divulgação de data pela COBIO, através do número do requerimento.

Assinatura:_______________________________________________________ Data: ___/08/2017

Recibo do requerimento de ajuste da inscrição periódica - 3ª Etapa (guardar para acompanhamento do pedido).
N. Data:

/08/2017
Recebido por:


