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Ilmo(a) Sr(a):  
______________________________________________________________________ 
Diretor(a): 
_________________________________________________________________________ 

REQUERIMENTO  
 

MODALIDADE: Retorno (    ) Graduado (   ) Ex-aluno da UERN; (    ) Transferência Interna;             
(    ) Transferência Externa. 

Nome completo 
                         
                         
Endereço (Rua e número) 
                         
Complemento (Apto., bloco, etc)     Bairro 
                         
CEP        Cidade    
 UF 
     -                    
Identidade     Telefone residencial/celular Telefone trabalho 

                           

Curso                                           Turno 
                         
Campus/Núcleo   
                         
 E-mail 
                         

 
Retorno 

Abaixo assinado requer Retorno no Curso de Graduação __________________________ 
habilitação ________ Faculdade/Universidade__________________________________ 

 
Transferência Interna 

Abaixo assinado requer Transferência Interna de Curso de Graduação da UERN para: 
(    ) Remanejamento do turno ____________________ para turno ____________________ 
(    ) Remanejamento do Campus: ____________________ para Campus: ______________  
(    ) Mudança do Curso __________________________ turno _______________________ 
                      Para Curso _________________________ turno________________________ 
 

Transferência Externa 
Abaixo assinado requer Transferência Externa do Curso de Graduação ________________ 
da Faculdade/Universidade _____________________________________________ para 
ocupação vaga no Curso de Graduação _______________________________________ turno 
____________________ da Faculdade/Campus ___________________________ da UERN. 
 
 

http://www.uern.br/


 
 
Ciente de que: 
 

1. Constatada a participação de um único candidato no processo classificatório em mais 
de um curso, será tornado sem efeito o seu requerimento e consequente exclusão dos 
processos seletivos de que participou (art. 102, § 2° do RCG); 

2. Não será permitido ao candidato apresentar mais de um diploma de curso de 
graduação na solicitação de vaga para obtenção de novo título (art. 97 do RCG). 

 
 

Documentos Anexados: 
 
 Fotocópia autenticada do diploma de curso de graduação devidamente registrado, ou 

certidão de conclusão válida;  

 
 

Histórico Escolar com programas das disciplinas cursadas, cópias autenticadas em cartório ou 
cópias simples acompanhadas dos originais, para conferência;  

 
 Norma do Sistema de Verificação de Rendimento Escolar da Instituição de origem 

(dispensado no caso de ser aluno da UERN); 
 
 

Cópia do ato de autorização/reconhecimento do curso de origem, cópia autenticada em cartório ou 
cópia simples acompanhada do original, para conferência;  

 
 

Comprovante de regularidade de matrícula do(a) requerente na IES de origem;  

 
 Documento que contenha a matriz curricular do curso objeto da transferência, expedido 

pela instituição de origem, com seu desdobramento em componentes curriculares e carga 
horária total prevista para integralização; 

 
 Documento comprobatório do ingresso no ensino superior mediante processo seletivo 

válido; 
 
 Comprovante de pagamento de taxa; 

 
 Cópia do edital de desligamento ou declaração de desligado, emitido pela DIRCA 

(somente para retorno de ex-aluno da UERN). 
 
 

02 (duas) fotografias 3x4(iguais e recentes); 

 

 Histórico Escolar do Ensino Médio ou de curso equivalente a esse nível de ensino 
(entregar cópia desse documento autenticada em cartório ou apresentar o original 
acompanhado de uma cópia legível para processo de autenticação na UERN); 

 

 Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente a esse 
nível de ensino (entregar cópia desse documento autenticada em cartório ou apresentar o 
original acompanhado de uma cópia legível para processo de autenticação na UERN); 

 



 Título de Eleitor juntamente com o último comprovante de votação (entregar cópias 
desses documentos autenticadas em cartório ou apresentar o original acompanhado de 
uma cópia legível para processo de autenticação na UERN) e a Certidão de Quitação 
Eleitoral (entregar original desse documento) emitida através do site: www.tse.gov.br; 

 

 Certidão de Nascimento ou Casamento (entregar cópia desse documento autenticada em 
cartório ou apresentar o original acompanhado de uma cópia legível para processo de 
autenticação na UERN); 

 

 Carteira de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar (CAM), quando for o caso 
(entregar cópia desse documento autenticada em cartório ou apresentar o original 
acompanhado de uma cópia legível para processo de autenticação na UERN) ou 
documento que comprove estar em dia com as obrigações militares; 

 

 Cadastro de Pessoa Física - CPF (entregar cópia desse documento autenticada em cartório 
ou apresentar o original acompanhado de uma cópia legível para processo de autenticação 
na UERN); 

 

 Documento oficial de identificação, (RG, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de 
Trabalho ou Passaporte válido), entregar cópia de um desses documentos autenticada em 
cartório ou apresentar o original acompanhado de uma cópia legível para processo de 
autenticação na UERN; 

 

 
______________/RN _____/______/_______.                          
 

________________________________________ 
        Assinatura do Requerente 
 
 
 

Encaminhe-se a solicitação à Comissão Examinadora para proceder com a seleção e 
classificação dos candidatos.  
_______________/RN ______ de __________________ de _________ 
 
     _________________________________________ 
       DIRETOR(A) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 
Unidade de Ensino: ________________________________________ 
Campus: _________________________________________________ 
____________ -RN, ______/_____/_______ 

Protocolo nº _________ 
 
 
Matrícula do servidor responsável 

 
 


