
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS        

FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE PEDIDOS DE REVISÃO DE DESLIGAMENTO 
(Reservado ao Colegiado de Graduação) 

NOME DO ESTUDANTE: 

Nº DE REGISTRO: CURSO: 

VERSÃO CURRICULAR:            TURNO: 

PERCURSO CURRICULAR:                       
 
 

1) DADOS GERAIS DO PEDIDO DE REVISÃO DE DESLIGAMENTO 
 
1.1) Meio de tramitação do processo: (    ) SIGA (    ) SEI 
 
 
1.2) Data de envio do pedido, pelo estudante, ao Colegiado: ___ / ___ / ___ 
 
 
1.3) Caso o pedido do estudante demande análise da PROGRAD, especifique o(s) motivo(s): 
(    ) Pedido extemporâneo 
(    ) Saldo de tempo de integralização (TMIR) insuficiente 
(    ) Estudante já contemplado com outra revisão de desligamento ou concessão de tempo para integralização1 
 
 
 

2) ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA NO PEDIDO DE REVISÃO DE DESLIGAMENTO 
 
2.1) A justificativa apresentada pelo estudante para seu desligamento, em seu pedido inicial, é acompanhada de 
documentação comprobatória? (    ) Sim (    ) Não 
 
 
2.2) Caso tenha sido apresentada, a documentação comprobatória é suficiente? (    ) Sim (    ) Não. Em caso 
negativo, justifique:  
 
 
 
 
 
2.3) No caso de documentação comprobatória ausente ou insuficiente, foi realizado pedido de complementação 
ao estudante? (    ) Sim (    ) Não. Em caso afirmativo, a solicitação foi atendida? (    ) Sim (    ) Não 
 
 
2.4) No caso de pedido de revisão de desligamento extemporâneo2, foi apresentada justificativa, acompanhada 
de documentação comprobatória, quando couber, para a perda do prazo para o requerimento? (    ) Sim (    ) Não  
 

                                                           
1 Os períodos letivos concedidos pelas Resoluções CEPE 02/2020 e 05/2021, no âmbito do ERE e EHE, respectivamente, não são considerados neste caso. 
 
2 No caso de solicitação extemporânea, além das recomendações sobre apresentação de justificativa fundamentada e elaboração de plano de estudos, o 
estudante deverá incluir, em seu requerimento, justificativa para descumprimento do prazo, acompanhada de documentos comprobatórios, quando couber. 
A perda do prazo de 10 (dez) dias para solicitação da revisão de desligamento do curso se justifica em casos de motivo de força maior. 
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3) ANÁLISE DO PLANO DE ESTUDOS PROPOSTO NO PEDIDO DE REVISÃO DE DESLIGAMENTO 
 
3.1) No plano de estudos proposto pelo aluno, em seu pedido inicial, foram considerados os seguintes 
parâmetros? 
 
3.1.1) Inclusão de todas as atividades acadêmicas curriculares e/ou cargas horárias em débito (    ) Sim (    ) Não 
3.1.2) Exatidão de todos os dados das atividades acadêmicas curriculares (    ) Sim (    ) Não  
3.1.3) Respeito à relação de pré-requisitos entre as atividades acadêmicas curriculares (    ) Sim (    ) Não  
3.1.4) Observância da periodicidade de oferta das atividades acadêmicas curriculares (    ) Sim (    ) Não 
3.1.5) Respeito aos limites mínimo e máximo de carga horária para matrícula por semestre (    ) Sim (    ) Não  
3.1.6) Observância do tempo máximo de integralização disponível (    ) Sim (    ) Não. Em caso negativo, o plano 
de estudos demanda a concessão de quantos períodos letivos adicionais? ___ 
 
 
3.2) O plano de estudos proposto é adequado? (    ) Sim (    ) Não. Em caso negativo, justifique:  
 
 
 
 
 
 
3.3) No caso de inadequação do plano de estudos proposto, foi realizado pedido de reformulação ao aluno? 
(    ) Sim (    ) Não. Em caso afirmativo, a solicitação foi atendida? (    ) Sim (    ) Não  
 
 
 

4) PARECER SOBRE O PEDIDO DE REVISÃO DE DESLIGAMENTO 
 

O parecer sobre o pedido de revisão de desligamento deve ser inserido aqui. 

No parecer, devem ser levados em consideração, dentre outros, os seguintes aspectos: análise do histórico da 
situação acadêmica do estudante, avaliação da justificativa apresentada, avaliação da adequação do plano de 
estudos proposto, verificação da necessidade de concessão de períodos letivos adicionais no TMIR, verificação da 
possibilidade de dispensa de atividades acadêmicas curriculares ou de carga horária, etc.  

Parecer: (    ) Favorável (    ) Desfavorável  
 
Data de aprovação do parecer: ___ / ___ / ___ Forma de aprovação do parecer: 

(    ) Reunião do Colegiado (    ) Ad referendum do Colegiado 
Assinatura da Coordenação do Colegiado:  
 
 


