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CHECKLIST DE MATRÍCULA ALUNO ESPECIAL (Disciplina Isolada) 
 
 

 

 
Ano/sem.: __________ (   ) 1ª Matrícula: ________________ (  ) Já possui nº matrícula: _______________ 
 

Aluno: _________________________________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________________________________ 

Cidade:  ___________________________________________  UF:  ______ CEP: _____________________________ 

Email: _________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Declaramos que recebemos do (a) discente acima identificado, as seguintes fotocópias legíveis, 
juntamente com a documentação encaminhada pela Coordenação do curso, exigidas para a 
efetivação de sua matrícula como Aluno Especial da Graduação, para o ano/semestre acima. 
 

OBS.: Para renovação os itens 1 e 2, e fotocópias de documentos vencidos, são exigidos. 
Assinale apenas a documentação entregue ao Setor de Matrícula Registrar Pendência 

1. (   ) Formulário  original  de  matrícula  fornecido  pela  coordenação  de  
curso de graduação, constando código/turma e nome da(s) disciplina(s), 
despacho/carimbo/assinatura do coordenador; 

 

2. (   ) Atestado  de  Vínculo  para  discente matriculado em outra IES  (caso 
não seja portador de diploma de graduação): original;   

3. (   ) Diploma  de  curso  de  graduação    (neste  caso,   dispensa-se   a   
apresentação do Atestado de Vínculo com a IES):  uma fotocópia;  
4. (   ) Certidão  de  Registro  Civil   (Nascimento   ou  Casamento):    uma 
fotocópia;  

5. (   ) Cédula de Identidade: uma fotocópia;  
6. (   ) CPF: uma fotocópia;  
7. (   ) Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral: uma fotocópia;  
8. (   ) Documento  Militar  Definitivo:   uma fotocópia,   para  maiores  de  18  
(dezoito) anos do sexo masculino.  
 
 

Uberlândia, ______ de _________________ de _______ 
 
_______________________________________________ 

Assinatura do(a) discente ou seu procurador 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) servidor SEMAT 

_______________________________________________________   CORTAR AQUI ____________________________________________________________________ 

DISCIPLINAS REQUERIDAS         UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Código Turma Código Turma 
 
 

Recebemos do (a) discente __________________________________,   
 
 

matrícula ___________________, o requerimento de matrícula deferido 
para fins de matrícula como Aluno Especial em ano/sem: 20____/____. 
A matrícula nas disciplinas, será processada pela DIRAC no prazo de 7 
(sete) à 15 (quinze) dias. O discente fica ciente que deverá procurar a 
coordenação do curso, para que a mesma autorize sua participação nas 
atividades do curso a partir deste momento. 
 
 

Data: _____/_____/20___     _________________________________ 
                                                             Assinatura do (a) servidor SEMAT 

    

    

    

    

    

    

    

UFU - Normas Gerais da Graduação – Art. 145 – O candidato aprovado no processo seletivo poderá efetuar matrícula em 
até quatro componentes curriculares como aluno especial. 
Parágrafo único. O candidato aprovado poderá cursar componentes curriculares em, no máximo, quatro semestres ou 
dois anos consecutivos, para o caso de cursos semestrais ou anuais, respectivamente. 
 


