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SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DE MATRÍCULA 
 
 ORIENTAÇÕES:  
- 1º Passo: Verifique no CURRÍCULO DO CURSO (disponível em https://geologia.ufsc.br/curso-de-graduacao-em-
geologia/geol_estrutura-curricular/projeto-politico-pedagogico-ppp/) o código da disciplina e quais são os seus PRÉ-
REQUISITOS;  
- 2º Passo: Verifique no seu HISTÓRICO ESCOLAR se você já cursou os PRÉ-REQUISITOS. Sem ter cursado todos os pré-
requisitos, não será possível a efetivação da matrícula;  
- 3º Passo: Verifique na LISTA DE TURMAS, disponibilizada pela secretaria da coordenação, qual (is) a (s) turma (s) da (s) 
disciplina (s), com seus respectivos horários, cuidando para que não ocorram choques de horários.  
- 4º Passo: Coletar as ASSINATURAS. Só serão aceitos pedidos com as assinaturas.  
► OBSERVAÇÃO: ENVIAR ESTE FORMULÁRIO PREENCHIDO PARA COORDENACAO.GEOLOGIA@CONTATO.UFSC.BR. 

 
Eu, _______________________________________________, matrícula __________________, 
telefone, __________________ regularmente matriculado(a) no Curso de Geologia, solicito 
ajusto de matrícula excepcional nas disciplinas abaixo relacionadas. Preencher todos os campos 
abaixo: 
 

MATRÍCULA (Inclusão) 
 

Ordem Código da Disciplina Turma Nome Professor Ass. Professor 

1 
    

 
 

2 
    

 
 

3 
    

 
 

4 
    

 
 

 

CANCELAMENTO (Exclusão) 

 

Código da Disciplina Turma 
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Estou ciente de que, em caso de incompatibilidade de horário e desrespeito ao(s) pré-
requisito(s), poderá ocorrer o cancelamento de matrícula em disciplina(s), independentemente 
de comunicação. 
 
Nestes Termos, Pede Deferimento. 
 
 
Em, ____/____/_____  _______________________________________ 

Assinatura do (a) requerente 
 
 
 
OBSERVAÇÃO  
1. Somente receberemos os formulários dentro dos prazos estabelecidos pelo calendário acadêmico; 
2. A orientação da Coordenadoria do Curso é que os alunos renovem sua matrícula na 1ª etapa e realize 
os ajustes na 2ª etapa, evitando, o máximo possível, utilizar-se deste formulário. Pois o mesmo possui 
caráter excepcional; 
3. Favor manter sempre atualizados os dados cadastrais no sistema acadêmico: www.cagr.ufsc.br.
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