
 

Nome:
Curso:
E-

 

(   ) mais de 32 créditos

(   ) menos de 6 créditos

(   ) 1/3 de disciplina fora do curso

(   ) Concomitância de Disciplina

Obs.: Solicitações indeferidas 
solicitante, obedecendo aos prazos regulamentares.
(   ) Correção de Histórico Escolar

disciplina
 
 
 
 

 

(   ) Dispensa de Disciplina

 
 
 
 

Válido para disciplinas cursadas até 05 (cinco) anos antes do 
ingresso no curso da UFRJ.
(sessenta) dias após matrícula na UFRJ.

(   ) Reabertura de Matrícula Trancada

(   ) Segunda 

(   ) Trancamento de Matrícula

(   ) Outros:

 
 
 
 
 

 coaadac@gmail.com

Nome: 
Curso: 

-mail: 

(   ) mais de 32 créditos

(   ) menos de 6 créditos

(   ) 1/3 de disciplina fora do curso

(   ) Concomitância de Disciplina

Obs.: Solicitações indeferidas 
solicitante, obedecendo aos prazos regulamentares.
(   ) Correção de Histórico Escolar

Código 
disciplina 
  
  
  
  

(   ) Dispensa de Disciplina
Código disciplina

 
 
 
 

Válido para disciplinas cursadas até 05 (cinco) anos antes do 
ingresso no curso da UFRJ.
(sessenta) dias após matrícula na UFRJ.

(   ) Reabertura de Matrícula Trancada

(   ) Segunda via de diploma

(   ) Trancamento de Matrícula

(   ) Outros: 

coaadac@gmail.com

SOLICITAÇÃO

(   ) mais de 32 créditos 

(   ) menos de 6 créditos 

(   ) 1/3 de disciplina fora do curso

(   ) Concomitância de Disciplina
Códigos disciplinas
 
 

Obs.: Solicitações indeferidas deverão ser excluídas pelo 
solicitante, obedecendo aos prazos regulamentares.
(   ) Correção de Histórico Escolar

Docente responsável

(   ) Dispensa de Disciplina 
Código disciplina Código disciplina

 
 
 
 

Válido para disciplinas cursadas até 05 (cinco) anos antes do 
ingresso no curso da UFRJ. Prazo para solicitação: até 60 
(sessenta) dias após matrícula na UFRJ.

(   ) Reabertura de Matrícula Trancada

via de diploma 

(   ) Trancamento de Matrícula

Todas as informações prestadas são de re

UNIVERSIDADE
CENTRO DE 
ESCOLA DE 
UFRJ/CCS/EEFD

coaadac@gmail.com (Dança)     

Formulário para abertura de processo acadêmico

SOLICITAÇÃO 

(   ) 1/3 de disciplina fora do curso 

(   ) Concomitância de Disciplinas:  
Códigos disciplinas 

deverão ser excluídas pelo 
solicitante, obedecendo aos prazos regulamentares.
(   ) Correção de Histórico Escolar 

responsável 

Código disciplina 

Válido para disciplinas cursadas até 05 (cinco) anos antes do 
Prazo para solicitação: até 60 

(sessenta) dias após matrícula na UFRJ. 

(   ) Reabertura de Matrícula Trancada 

(   ) Trancamento de Matrícula 

Todas as informações prestadas são de re
Formulários com erros serão desconsiderados.

NIVERSIDADE
ENTRO DE C
SCOLA DE EDUCAÇÃO 

UFRJ/CCS/EEFD

(Dança)     graduacaoeducacaofisicasei@eefd.ufrj.br

Formulário para abertura de processo acadêmico

DADOS 

DADOS PROCESSUAIS

deverão ser excluídas pelo 
solicitante, obedecendo aos prazos regulamentares. 

Período em que 
foi cursada

 
 
 
 

Código disciplina
 
 
 
 

Válido para disciplinas cursadas até 05 (cinco) anos antes do 
Prazo para solicitação: até 60 

Todas as informações prestadas são de re
Formulários com erros serão desconsiderados.

NIVERSIDADE FEDERAL DO 
CIÊNCIAS DA 
DUCAÇÃO 

UFRJ/CCS/EEFD 

graduacaoeducacaofisicasei@eefd.ufrj.br

Formulário para abertura de processo acadêmico
 

DADOS ESTUDANTE

DRE:
Telefone:

DADOS PROCESSUAIS

 Ped
tiverem sido concordadas)

 BOA

 Pedido de inscrição em disciplina, co
listadas;

 Histórico Escolar ou BOA

em que 
foi cursada 

 Boletim ou Histórico Escolar

Código disciplina 

Válido para disciplinas cursadas até 05 (cinco) anos antes do 
Prazo para solicitação: até 60 

 Boletim ou Histórico Escolar Oficial
 Programa
 

 Boletim ou Histórico Escolar;
 Justificativa
 Publicação em jornal de grande circulação (página int

onde estiver a publicação);
 Histórico Escolar
 Carteira de Identidade
 Certidão de Nascimento
 CPF
 Título de Eleitor e 
 Boletim ou Histórico Escolar
 Nada Consta de Biblioteca
 Entrevista com COAA
 Descrever a solicitação;
 Documentação solicitada pela COAA.

Justificativa:

 
Todas as informações prestadas são de responsabilidade do/a requerente.

Formulários com erros serão desconsiderados.

EDERAL DO RIO DE 
IÊNCIAS DA SAÚDE
DUCAÇÃO FÍSICA E 

Cidade Universitária
graduacaoeducacaofisicasei@eefd.ufrj.br

Formulário para abertura de processo acadêmico

ESTUDANTE 

DRE: 
Telefone: 

DADOS PROCESSUAIS 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Pedido de inscrição em disciplina 
tiverem sido concordadas)
BOA. 

Pedido de inscrição em disciplina, co
listadas; 
Histórico Escolar ou BOA

Boletim ou Histórico Escolar

Boletim ou Histórico Escolar Oficial
Programa(s) da(

Boletim ou Histórico Escolar;
Justificativa. 
Publicação em jornal de grande circulação (página int
onde estiver a publicação);
Histórico Escolar
Carteira de Identidade
Certidão de Nascimento
CPF; 
Título de Eleitor e 
Boletim ou Histórico Escolar
Nada Consta de Biblioteca
Entrevista com COAA
Descrever a solicitação;
Documentação solicitada pela COAA.

Justificativa: 

sponsabilidade do/a requerente.
Formulários com erros serão desconsiderados.

IO DE JANEIRO
AÚDE 

ÍSICA E DESPORTOS

EEFD/UFRJ 
Cidade Universitária, Rio de Janeiro 

graduacaoeducacaofisicasei@eefd.ufrj.br (BachEF)    licenciaturaef@eefd.ufrj.br

Formulário para abertura de processo acadêmico 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

ido de inscrição em disciplina 
tiverem sido concordadas); 

Pedido de inscrição em disciplina, co

Histórico Escolar ou BOA. 

Boletim ou Histórico Escolar. 

Boletim ou Histórico Escolar Oficial
(s) Disciplina(s

Boletim ou Histórico Escolar; 

Publicação em jornal de grande circulação (página int
onde estiver a publicação); 
Histórico Escolar; 
Carteira de Identidade; 
Certidão de Nascimento; 

Título de Eleitor e comprovante da última eleição.
Boletim ou Histórico Escolar; 
Nada Consta de Biblioteca; 
Entrevista com COAA. 
Descrever a solicitação; 
Documentação solicitada pela COAA.

sponsabilidade do/a requerente.
Formulários com erros serão desconsiderados. 

ANEIRO 

ESPORTOS 

EEFD/UFRJ – Av. Carlos Chagas Filho, 540
Rio de Janeiro – RJ

licenciaturaef@eefd.ufrj.br

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

ido de inscrição em disciplina ou CRID (

Pedido de inscrição em disciplina, com as duas disciplinas

 

Boletim ou Histórico Escolar Oficial; 
s) cursada(s). 

 

Publicação em jornal de grande circulação (página int

comprovante da última eleição.
 

Documentação solicitada pela COAA. 

sponsabilidade do/a requerente. 

Av. Carlos Chagas Filho, 540
RJ – CEP: 21941

licenciaturaef@eefd.ufrj.br (Lic.EF)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

(se inscrições já 

duas disciplinas 

 

Publicação em jornal de grande circulação (página inteira 

comprovante da última eleição. 

Av. Carlos Chagas Filho, 540 
21941-599 

(Lic.EF) 

se inscrições já 

 

eira 
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