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REQUERIMENTO PARA TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 
 

Ciente que: 

- O trancamento de matrícula só poderá ser efetuado se a solicitação for protocolada dentro do prazo 

estabelecido no Calendário Acadêmico Institucional*; 

- O trancamento regular de matrícula somente poderá ser requerido a partir do segundo período (*) 

do curso, uma única vez, por um prazo máximo de dois períodos letivos, prorrogável por mais um. 

 - Cabe ao Departamento de Áreas Acadêmicas deliberar sobre os pedidos de trancamento, 

prorrogação de trancamento e reabertura de matrícula. 

- Após o prazo concedido de trancamento de matrícula e em período estabelecido no Calendário 

Acadêmico da Instituição, o aluno deverá protocolar pedido de reabertura de matrícula, sob pena de 

perda do direito à vaga. 

- O aluno poderá requerer a suspensão do trancamento e a reabertura de matrícula no curso, 

observando as datas estabelecidas no Calendário Acadêmico Institucional. 

 

Eu,____________________________________________________, aluno(a) do ____º período do 

Curso______________________________________________, matrícula____________________, 

telefone_______________________, venho requerer de V.Sª.   

(     ) o trancamento da matrícula              (     ) a prorrogação do trancamento 

por (     ) 01 período letivo                        (     ) 02 períodos letivos 

por motivo de ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

* OBS: O (a) aluno (a) que requerer o trancamento de matrícula no 1º período e/ou fora do prazo 

estabelecido pelo Calendário Acadêmico deverá anexar ao requerimento: 

1. Declaração de Incorporação nas Forças Armadas; 

2. Atestado médico com período de afastamento por superior a 30 dias (Decreto Lei nº 1.044/69); 

3. Atestado médico em caso de gravidez. (Lei nº 60202/1975); 

4. Justificativa relevante a ser apresentada ao DAA para apreciação. 

 

Anápolis,____/____/_____.                ____________________________________________________ 

                                              Assinatura do (a) requerente 

 

Informações do Departamento de Áreas Acadêmicas 

Parecer:       (     ) Deferido          (     ) Indeferido - Motivo:_______________________________ 

 

Trancamento/ prorrogação concedido pelo DAA por ______ períodos letivos. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo DAA 


