
 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos – SECD
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN
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Diretoria de Registro e Controle Acadêmico - DIRCA
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REQUERIMENTO DE ALUNO ESPECIAL – Portador de Diploma 
Semestre Letivo: ________

Sr(a) Diretor(a): _________________________________________________

Faculdade/Campus: ________________________________________________

Nome do requerente:

Identidade:                    CPF:

E-mail:                                                          Telefone Fixo:          Telefone Móvel:
(    ) (    )

Que este subscreve, requer matrícula curricular como Aluno Especial na condição de aluno regular de curso de gradua-
ção vinculado a outra IES por convênio de cooperação técnica, científica e educacional com amparo legal no  RCG
art.114 inciso III. O pedido é instruído com os documentos em cópia devidamente autenticada em cartório ou documen-
to em cópia legível com apresentação do original para processo de autenticação na UERN. Expressar a entrega do docu-
mento, através da indicação de [S] Sim

Documento oficial de identificação (documento em cópia autenticada em cartório ou cópia legível autenticada pela
UERN).  
Título de Eleitor com comprovante de votação (documento em cópia autenticada em cartório ou cópia legível
autenticada pela UERN) ou Certidão de Quitação Eleitoral emitida através do site:www.tse.gov.br (entregar original
desse documento). 
Certidão de Nascimento ou Casamento (documento em cópia autenticada em cartório ou cópia legível autenticada
pela UERN).  
Carteira de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar (CAM), quando for o caso (documento em cópia
autenticada em cartório ou cópia legível autenticada pela UERN).
Cadastro de Pessoa Física – CPF (documento em cópia autenticada em cartório ou cópia legível autenticada pela
UERN).
Carteira de Identidade de Estrangeiro - CIE, quando for o caso (documento em cópia autenticada em cartório ou
cópia legível autenticação pela UERN).
Diploma de curso de graduação devidamente registrado (documento em cópia autenticada em cartório ou cópia
legível autenticada pela UERN) ou Certidão de conclusão válida.
Histórico escolar devidamente autenticado pela IES de origem.

Comprovante  de  reconhecimento  do  curso  (documento  em  cópia  autenticada  em  cartório  ou  cópia  legível
autenticada pela UERN).
Comprovante de pagamento de taxa.

Disciplina(s) pleiteada(s) Curso

Local e data: _________, ___ de ____ de ____.                                         
______________________________                                  ________________________________  
Assinatura do(a) Requerente                                                          Assinatura e matrícula do(a)  Servidor(a)

.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS (Reservado à DIRCA)

Consta cadastro institucional no SAE para o candidato sob o nº _________________, computando-se um
total de ____ disciplina(s) cursada(s) com aprovação e reprovação em semestre(s) anterior(es).

Data: ____/____/_____                                                        ________________________________  
   Assinatura e matrícula do(a) Servidor(a) DIRCA
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