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TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 
CURSOS TÉCNICO MODALIDADE EJA 

 
Aluno:  ________________________________________________________________________  

Nº de Matrícula:________________________________ Telefone: _________________________  

Curso:  ________________________________________________________________________  

E-mail:  _______________________________________________________________________  

 

Requeiro nos termos da Resolução Consup n° 08, de 30 de março de 2017, TRANCAMENTO DE 
MATRÍCULA pelo período abaixo especificado (marcar somente uma opção):  

(__) 1 (um) período letivo; 
(__) 2 (dois) períodos letivos; 
(__) Prorrogação de trancamento por mais 1 (um) período letivo. 
(__) Prorrogação de trancamento por mais 2 (dois) períodos letivos. 
 

 

Tipo de trancamento solicitado:  

(__) Em período estabelecidas no Calendário Acadêmico institucional (sem a necessidade de 
apresentação de justificativa). 

(__) A qualquer tempo, em razão da situação abaixo especificada (anexar comprovação): 

(__) I - Aluno convocado para o serviço militar; 
(__) II - Tratamento de saúde prolongado. 
(__) III - Discentes gestantes; 
(__) IV – Estudante que obtiver emprego ou mudar de turno de trabalho cujo horário 
esteja em conflito com o turno de estudo. 
(__) V – Outros motivos, desde que o estudante obtiver deferimento após justificativa 
junto ao Departamento de Áreas Acadêmicas. 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA 

 
Declaro estar ciente de que ao retornar estarei sujeito a cumprir as adaptações curriculares 

que, por ventura, ocorram durante o período de meu afastamento, inclusive alterações no currículo do 

curso, nos termos da Resolução Consup n° 08, de 30 de março de 2017. 

Declaro, ainda, ter ciência de que o trancamento somente poderá ser requerido uma única 

vez, por um prazo máximo de 2 (dois) períodos letivos, findo o qual devo solicitar prorrogação por mais 1 

(um) período ou protocolar pedido de reabertura de matrícula, sob pena de perda do direito à vaga, 

conforme Consup n° 08, de 30 de março de 2017.                                                                                                                                                                                                                 
 

Aparecida de Goiânia, _____ de _________________ de 20_____ 

 

_____________________________________________________ 
Assinatura do Aluno 


