Centro Universitário Barriga Verde
REQUERIMENTO PARA AJUSTE DE MATRÍCULA
Acadêmico (a): __________________________________________________Código: _________
E-mail: ____________________________________________________ Telefone: ______________
Curso: ______________________________________________Ano/Semestre: ________________
Data: ____/____/__________






Preencha o Requerimento com todas as informações solicitadas, com letra legível e sem
rasuras.
Na inclusão de disciplinas de adaptação, é obrigatória a identificação da mesma ao
lado do nome da disciplina.
Requerimentos com rasuras e/ou com informações incompletas não serão processados.

Preencha corretamente a opção desejada para a realização do Ajuste de
Matrícula.
FASE
CÓD.
DISCIPLINAS A SEREM INCLUÍDAS NA MATRÍCULA
Nº DE
Turma
CRÉDITOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TOTAL DE CRÉDITOS A SEREM INCLUÍDOS
FASE
CÓD.
DISCIPLINAS A SEREM EXCLUÍDAS DA MATRÍCULA
Nº DE
Turma
CRÉDITOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TOTAL DE CRÉDITOS A SEREM EXCLUÍDOS
Total de créditos

Motivo(s) do Ajuste de Matrícula:
( ) Aproveitamento de disciplinas solicitado em _____/_____/______.
( ) Pré–requisito não atendido
( ) Choque de horário
( ) Troca de dias das aulas
( ) Outro(s). Justifique _________________________________________________________.
1. No caso de matrículas a serem cursadas em outros cursos do Unibave e/ou
outras situações que requeiram autorização do (a) Coordenador (a) do Curso,
é obrigatório o preenchimento do (s) campo (s):
Outra(s) situações(s):
( ) Disciplina(s) de outro curso da IES: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

Curso(s): _____________________________________________________________________
Disciplina do Curso de Origem: ________________________________________________.
( ) Outro(s): ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
___________________________________
Acadêmico (a)
Obs.: É de responsabilidade do (a) próprio (a) acadêmico (a) solicitar a autorização do (a)
Coordenador (a) do Curso referente aos motivos apresentados anteriormente.

PARECER DA COORDENAÇÃO DE CURSO:

( ) Autorizo ( ) Não Autorizo Justificativa: ___________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________
Coordenador (a)
Somente serão processados os Requerimentos de Ajuste de matrícula dos (as) acadêmicos
(as) que:
o Estiverem com sua matrícula ativa no Sistema Acadêmico.
o Entregarem o requerimento de ajuste de matrícula na Secretaria Acadêmica no
prazo estabelecido institucionalmente.
o Matricularem-se em disciplinas, cujo total de créditos seja superior a 08 (oito) e
inferior a 24 (vinte e quatro), salvo em casos previstos nas respectivas matrizes
curriculares, para cursos em regime integral e em casos especiais, autorizados pela
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação.
o Observarem a coincidência de horário das disciplinas a serem ajustadas.
o Respeitarem o cumprimento dos pré-requisitos estabelecidos pelo curso.
o Observarem a existência de vaga na disciplina a ser ajustada.
o Não possuírem débito financeiro junto ao UNIBAVE/FEBAVE.
o Entregarem na Secretaria Acadêmica todos os documentos solicitados.
Para facilitar o preenchimento do Requerimento de Ajuste de Matrícula, as matrizes dos cursos
e os horários das aulas estão disponíveis no site www.unibave.net, na página do respectivo
curso.

Secretaria Acadêmica
Tesouraria
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

