
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Preenchimento p. 1/2 
(informações fictícias) 

Renan Januário 2   0   2   0   1    0   2   0   4   0 

Engenharia de Produção (27) 91234-5678    renan.januario@ufes.br 

Dados do 

estudante 

 2020     1 

Este campo será 

preenchido pelo 

coordenador do 

curso após 

análise do 

pedido pelo 

Colegiado. O 

estudante não 

poderá fazer 

nenhuma 

marcação aqui e 

nos próximos 

campos com a 

indicação 

“Parecer da 

Coordenação”. 

Semestre  

atual 

As disciplinas objeto 

de retificação de 

matrícula deverão ser 

detalhadas aqui.  As 

letras na coluna 

“Ordem” servem para 

diferenciar mais 

adiante os pedidos de 

Retificação para 

matrícula (R1, R2 etc.) 

Retificação para 

exclusão de 

disciplinas (R5X, 

R6X), Quebra (Q1, Q2 

etc.) e Extrapolamento 

(E1, E2 etc.). Caso não 

haja nenhuma 

disciplina para 

retificação, a tabela 

deverá ser deixada em 

branco. 

Caso exista 

algum pedido de 

retificação, este 

campo de 

justificativa 

deverá ser 

preenchido. O 

estudante 

marcará um dos 

três motivos e 

justificará. Caso 

faltem linhas 

para expor a 

argumentação, o 

mesmo deverá 

utilizar-se de 

uma folha extra 

anexada a este 

formulário. 

Esta tabela lista as 

disciplinas que o 

estudante pretende 

quebrar co/ pré-

requisito.  Na coluna 

“Curso” deverá ser 

indicado o curso ao 

qual a disciplina está 

vinculada (outro curso 

ou o próprio do 

estudante). As 

justificativas devem 

ser elencadas na 

próxima página. Se 

não há pedido algum 

de quebra, o estudante 

deve deixar esta tabela 

em branco. 

O formulário continua na próxima página que deverá se impressa no verso da mesma folha. 

  DET11343    Trab. de Conclusão de Curso    35.1   Eng. de Produção 

  Solicito a este Colegiado a matrícula na disciplina R1 informada acima pois ocorreu um 
 erro no sistema que impossibilitou a efetivação da mesma. Eu solicitei no prazo definido 
 para ajuste, porém, no comprovante de solicitação, após o processamento apareceu a mensa- 
 gem “sem direito a matrícula”. Soube que poderia ser algum débito na biblioteca mas con- 
 forme comprovante anexo, não possuia débito algum nem nenhum outro impedimento. 

  DET11228     Aspectos Legais da Engenh.   35.2   Eng. de Produção 

 Solicito também a minha “desmatrícula” da disciplina R5X acima pois fui matriculado  
 em duas turmas da mesma disciplina. Estou frequentando a turma 35.1.  

DET 

10418 

Engenharia 

de Processos 
35.2 

Eng. de 

Produção 

DCN 05867  Ciência dos Materiais  

DCN 

06281 

Ótica e 

Física 

Moderna  

34.1 Eng. de 

Petróleo 

DCN 06017  Eletromagnetismo I  



 

 

Dados do 

estudante 

Este campo será 

preenchido pelo 

coordenador do 

curso após 

análise do 

pedido pelo 

Colegiado. O 

estudante não 

poderá fazer 

nenhuma 

marcação aqui e 

nos próximos 

campos com a 

indicação 

“Parecer da 

Coordenação”. 

Semestre  

atual 

Caso exista 

algum pedido de 

retificação, este 

campo de 

justificativa 

deverá ser 

preenchido. O 

estudante 

marcará um dos 

três motivos e 

justificará. Caso 

faltem linhas 

para expor a 

argumentação, o 

mesmo deverá 

utilizar-se de 

uma folha extra 

anexada a este 

formulário. 

É obrigatória a 

justificativa neste 

campo caso haja 

algum pedido de 

quebra exposto na 

última tabela da 

página anterior. Se 

este espaço for 

insuficiente,  

uma folha extra 

anexada poderá ser 

utilizada. 

  Solicito a quebra de pré-requisito para matrícula em Q1 pois já solicitei o aproveitamento 

  da disciplina Ciência dos Materiais (Protocolado nº 23068.12345/2020/00) e já recebi o 
  o e-mail da SUGRAD com o deferimento do Colegiado. Estou somente aguardando o re- 
  gistro desse aproveitamento em meu histórico que não tinha sido feito até o processamen- 
  to do ajuste. Em relação ao pedido em Q2, requeiro a quebra uma vez que também já fui 
  aprovado na disciplina Eletromagnestimo I só que o código é o do meu curso. Como o có- 
  digo da Eng. de Petróleo é diferente, o sistema impediu a matrícula. 

  230 

  270 

  480 

   20 

 Aqui deve ser 

contabilizada a 

carga horária caso 

ultrapasse a 

máxima permitida 

por cada curso em 

um semestre. Veja 

este exemplo: O 

aluno em questão já 

está matriculado em 

230h (registradas já 

no comprovante de 

matrícula). Se os 

pedidos anteriores 

de retificação e 

quebra forem 

deferidos pelo 

Colegiado, será 

acrescentada a 

carga horária de 

270h das novas 

disciplinas 

solicitadas. A soma 

dessas cargas 

horárias 

(230h+270h)  

resulta em 500h de 

disciplinas 

matriculadas. 

Porém, o curso de 

Engenharia de 

Produção 

estabeleceu o limite 

de 480h por 

semestre. Ele 

precisa então 

solicitar permissão 

para extrapolar 20h 

no semestre (500h-

480h) para efetivar 

a matrícula nas 

novas disciplinas 

solicitadas. 

Aqui o estudante pode 

mencionar outras 

opções de turmas caso 

a solicitação principal 

seja considerada 

inviável pelo 

Colegiado. O 

preenchimento desta 

tabela é opcional. 

Neste exemplo, o 

aluno registrou que 

caso por algum motivo 

não seja possível a 

matrícula  

na turma 34.1 da 

disciplina que 

solicitou em “Q2” na 

tabela da primeira 

página (Ótica e Física 

Moderna) ele aceita 

que seja matriculado 

em 34.2 pois isso não 

lhe traria nenhum 

prejuízo. Essas 

alternativas devem 

sempre ser 

equivalentes às 

solicitações iniciais. 

No exemplo mostrado, 

o estudante não 

poderia inserir outra 

disciplina que não 

fosse a que ele 

solicitou em “Q2”.  

DCN 06281           Ótica e Física Moderna 34.2   Eng. de Petr.  

                20     04        20                                                Renan Januário              (1)  

(2)  

(3)  

(5)  

(1) Data e assinatura do estudante requerente; (2) Espaço para uso exclusivo da SUGRAD; (3) Neste quadro, o coordenador do curso registrará as 

ressalvas/ motivação em relação ao deferimento/ indeferimento das solicitações do estudante. É importante que o Coordenador verifique e marque o que 

é solicitado nos três quadrinhos – (3.1) – (existência de vagas para matrícula do estudante cuja solicitação foi deferida, escopo aberto caso a disciplina 

deferida não pertença ao curso do estudante e a confirmação de que todas as marcações dos campos para seu uso exclusivo foram realmente registradas 

por ele), após isso, o Coordenador inserirá a data da análise, sua assinatura e o seu carimbo, devolvendo à SUGRAD até a data informada em (2)   para 

que o estudante seja matriculado ou avisado do indeferimento/ impossibilidade da matrícula; (4) Documentos que deverão ser anexados pelo aluno a 

este formulário, conforme o pedido; (5) Código QR que remete ao site da SUGRAD. 

(3.1)  

Modelo de Preenchimento p. 2/2 
(informações fictícias) 

(4)  


