
REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 58/2008 CEPE 

PARA PREENCHIMENTO DO ALUNO (de forma LEGÍVEL) 

REQUERENTE:_________________________________________________________MATRÍCULA:_____________________ 

CURSO:_______________________________________________________________PERÍODO:________________________ 

TELEFONE:_____________________________ E-MAIL:________________________________________________________ 

DISCIPLINA:_________________________________________________________________CÓDIGO:___________________ 

DIA/HORÁRIO:_______________________________________________________________TURMA:____________________ 

PROFESSOR:____________________________________________________________________________________________ 

CURSO PARA O QUAL A DISCIPLINA É OFERTADA:_________________________________________________________ 

JUSTIFICATIVA: 

(  ) Erro de processamento de matrícula [anexar comprovante de solicitação de matrícula em 1ª/2ª etapa];   

(  ) Problema na oferta de matrícula [estou periodizado/a e a disciplina obrigatória ideal para o período não foi 

disponibilizada];  

(  ) Matrícula bloqueada por situação de desligamento;  

(  ) Cumprimento de plano de estudos.  

 

DEFERIMENTO DO PROFESSOR: ___________________________________________________________________________ 

Assinatura/Data/Carimbo (se houver) 

 

DEFERIMENTO DA CHEFIA DE DEPARTAMENTO:____________________________________________________________ 

Assinatura/data/carimbo 

 

 

Declaro que atualizei junto à Prograd meus dados cadastrais. 

Declaro que li a Resolução n° 58/2008 – CEPE e a Resolução 39/2010 CEPE e estou ciente de que meu pedido poderá ser 

INDEFERIDO caso a justificativa não esteja contemplada na referida legislação e/ou caso este formulário não esteja 

COMPLETAMENTE preenchido e/ou caso o formulário não seja entregue à Secretaria dentro do prazo estabelecido pelo calendário 

acadêmico. 

Declaro que não possuo débitos em bibliotecas da Ufes. 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do aluno/Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARA PREENCHIMENTO DA SIC-CCHN 

(  ) Matrícula realizada com sucesso [arquivar na SIC-CCHN]; (  ) Matrícula NÃO realizada [arquivar na SIC/CCHN) 

Funcionário:__________________________Carimbo:_________________________Data: _______________________ 

 

PARA PREENCHIMENTO DA COORDENAÇÃO DO CURSO (COLEGIADO) 

(  ) Deferido, efetuar matrícula;  

(  ) Indeferido, porque:  

(  ) Formulário entregue fora do prazo; 

(  ) Formulário não preenchido corretamente;   

(  ) Justificativa não aceita;  

(  ) Matrícula bloqueada por débito na biblioteca;   

(  ) Matrícula negada por conflito de horário; 

(  ) Matrícula negada por excesso de carga horária; 

Outro______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________. 
 

________________________________________________________ 

Assinatura/Nome/Carimbo/Data 



 

 

 

PROTOCOLO 

 

O(a) aluno(a) __________________________________________________, matrícula _______________________, entregou o 

formulário de solicitação de Aplicação da Resolução 58/2008-CEPE-UFES na data ____/_____/_________. 

 

CARIMBO DA SIC-CCHN 

 

 

PROTOCOLO 

 

O(a) aluno(a) __________________________________________________, matrícula _______________________, entregou o 

formulário de solicitação de Aplicação da Resolução 58/2008-CEPE-UFES na data ____/_____/_________. 

 

CARIMBO DA SIC-CCHN 

 

 

PROTOCOLO 

 

O(a) aluno(a) __________________________________________________, matrícula _______________________, entregou o 

formulário de solicitação de Aplicação da Resolução 58/2008-CEPE-UFES na data ____/_____/_________. 

 

CARIMBO DA SIC-CCHN 

 

 

PROTOCOLO 

 

O(a) aluno(a) __________________________________________________, matrícula _______________________, entregou o 

formulário de solicitação de Aplicação da Resolução 58/2008-CEPE-UFES na data ____/_____/_________. 

 

CARIMBO DA SIC-CCHN 

 

 

 PROTOCOLO 

 

O(a) aluno(a) __________________________________________________, matrícula _______________________, entregou o 

formulário de solicitação de Aplicação da Resolução 58/2008-CEPE-UFES na data ____/_____/_________. 

 

CARIMBO DA SIC-CCHN 

 

 

PROTOCOLO 

 

O(a) aluno(a) __________________________________________________, matrícula _______________________, entregou o 

formulário de solicitação de Aplicação da Resolução 58/2008-CEPE-UFES na data ____/_____/_________. 

 

CARIMBO DA SIC-CCHN 

 

 

PROTOCOLO 

 

O(a) aluno(a) __________________________________________________, matrícula _______________________, entregou o 

formulário de solicitação de Aplicação da Resolução 58/2008-CEPE-UFES na data ____/_____/_________. 

 

CARIMBO DA SIC-CCHN 

 


