
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

DIRETORIA DE REGISTRO ESCOLAR

EXAME COMPLEMENTAR
(Antecipação ou Fora do Prazo)

Requerente

Nome: Matrícula:

Curso:

Senhor(a) Presidente da Câmara de Acompanhamento Acadêmico:

Solicito,  conforme  justificativa  anexa,  Exame  Complementar na  disciplina  abaixo
relacionada, de acordo com as normas estabelecidas no Regime Didático, uma vez que estou com
pendência somente nessa disciplina para Colação de Grau e fui reprovado(a) por nota no último
período em que a cursei.

           Antecipação            Fora do Prazo

Disciplina

Código Nome

Contato

Telefone: 

E-mail:

Nestes termos, peço deferimento.

Viçosa,  de  de 

________________________________________________
Assinatura

Documentação necessária: Requerimento preenchido e assinado. 2. Histórico Escolar simples (RES). 3. Documentação comprobatória, se
houver. Em caso de INDEFERIMENTO o estudante tem até 10 dias corridos para entrar com pedido de Recurso ou Reconsideração.
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Termo de Responsabilidade

Declaro  estar  ciente  que  os  documentos  digitalizados  apresentados  são  autênticos,
assumindo total responsabilidade civil, penal e administrativa pelo uso indevido. 

Declaro, ainda, ser de minha responsabilidade: 

 a conformidade entre os dados apresentados e dos documentos; e
 a conservação dos originais em papel dos documentos digitalizados até que decaia o

direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam
apresentados para qualquer tipo de conferência.

Viçosa,  de  de 

__________________________________________________
Assinatura

Documentação necessária: Requerimento preenchido e assinado. 2. Histórico Escolar simples (RES). 3. Documentação comprobatória, se
houver. Em caso de INDEFERIMENTO o estudante tem até 10 dias corridos para entrar com pedido de Recurso ou Reconsideração.
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Justificativa (necessário preencher):

Viçosa,  de  de 

________________________________________________
Assinatura

Documentação necessária: Requerimento preenchido e assinado. 2. Histórico Escolar simples (RES). 3. Documentação comprobatória, se
houver. Em caso de INDEFERIMENTO o estudante tem até 10 dias corridos para entrar com pedido de Recurso ou Reconsideração.
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