
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

Escola de Química e Alimentos 

 

 

FORMULÁRIO PARA AJUSTE DE MATRÍCULA 
CURSO:     Matrícula:  

Nome:  

Telefone 1:  Telefone 2:  

E-mail:  

Declaro ao preencher este formulário que as informações presentes foram informadas por mim e são de minha inteira responsabilidade. 

 

INCLUIR DISCIPLINAS 

Código 
Preencher todos os 

números 

Turma 
Preencher em 

ordem de 
preferência 

Nome da disciplina 

 

Escolha somente uma opção abaixo 

      1ª 

 

2ª 

 

3ª 

 

4ª 

 
  Se não houver vaga nesta 

turma não desejo ser excluído 
da que já estou matriculado. 

 Se houver vaga em 
qualquer outra turma, 
desejo ser matriculado.  

 Se não houver vagas 
nestas turmas, desejo ser 
excluído da disciplina. 

     1ª 

 

2ª 3ª 4ª 

  Se não houver vaga nesta 
turma não desejo ser excluído 
da que já estou matriculado. 

 Se houver vaga em 
qualquer outra turma, 
desejo ser matriculado.  

 Se não houver vagas 
nestas turmas, desejo ser 
excluído da disciplina. 

     1ª 2ª 3ª 4ª 

  Se não houver vaga nesta 
turma não desejo ser excluído 
da que já estou matriculado. 

 Se houver vaga em 
qualquer outra turma, 
desejo ser matriculado.  

 Se não houver vagas 
nestas turmas, desejo ser 
excluído da disciplina. 

     1ª 2ª 3ª 4ª 

  Se não houver vaga nesta 
turma não desejo ser excluído 
da que já estou matriculado. 

 Se houver vaga em 
qualquer outra turma, 
desejo ser matriculado.  

 Se não houver vagas 
nestas turmas, desejo ser 
excluído da disciplina. 

     1ª 2ª 3ª 4ª 

  Se não houver vaga nesta 
turma não desejo ser excluído 
da que já estou matriculado. 

 Se houver vaga em 
qualquer outra turma, 
desejo ser matriculado.  

 Se não houver vagas 
nestas turmas, desejo ser 
excluído da disciplina. 

     1ª 2ª 3ª 4ª 

  Se não houver vaga nesta 
turma não desejo ser excluído 
da que já estou matriculado. 

 Se houver vaga em 
qualquer outra turma, 
desejo ser matriculado.  

 Se não houver vagas 
nestas turmas, desejo ser 
excluído da disciplina. 

     1ª 2ª 3ª 4ª 

  Se não houver vaga nesta 
turma não desejo ser excluído 
da que já estou matriculado. 

 Se houver vaga em 
qualquer outra turma, 
desejo ser matriculado.  

 Se não houver vagas 
nestas turmas, desejo ser 
excluído da disciplina. 

     1ª 2ª 3ª 4ª 

  Se não houver vaga nesta 
turma não desejo ser excluído 
da que já estou matriculado. 

 Se houver vaga em 
qualquer outra turma, 
desejo ser matriculado.  

 Se não houver vagas 
nestas turmas, desejo ser 
excluído da disciplina. 

 

EXCLUIR DISCIPLINAS 

Código 
Preencher todos os 

números 
Turma 

 
Nome da disciplina 

 

        
       
       
       
       

       

       

       

 

ACADÊMICO(A) COORDENAÇÃO 
 
________________________________________________________ 

Assinatura (somente em caso de cópia física) 

 
____________________________________________________ 

Assinatura 
 

Data: ______/______/_____________ 
 

Data: ______/______/_____________ 

 

É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ALUNO ACOMPANHAR SUA SITUAÇÃO NO SISTEMA. 

Para uso da coordenação:      
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 


