UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Centro de Ciências Sociais
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Programa de Pós-graduação em História
REQUERIMENTO
1. Nome Completo do Aluno

2. Curso

3. Ingresso (Ano/semestre)

( ) ME

( ) DO

5. E-mail

4. Matrícula:

/
6. Telefone

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Declaração de aluno
Declaração de Integralização de créditos com carga horária
Declaração de Conclusão de Curso
Histórico Escolar
2ª via de carteira de estudante
Desligamento do Curso
Trancamento de matrícula*
Prorrogação de Prazo**
Anexação de documentos
Aproveitamento de créditos***
Marcação de Qualificação (DO)****
Marcação de Defesa de Projeto (ME)****
Marcação de Defesa de Tese*****
Marcação de Defesa de Dissertação*****
Outros ______________________________________________________________________________________
*O trancamento somente poderá ser solicitado por alunos que já tenham realizado seu Exame de Defesa de Projeto ou seu Exame de
Qualificação, conforme Deliberação 023/2004. E o mesmo terá duração máxima de 6 (seis) meses, não sendo computado para integralização
do curso.
**Anexar: relatório com a situação atual da pesquisa, constando a exposição dos motivos do pedido de prorrogação, bem como o Parecer do
Orientador justificando a necessidade de extensão de prazo. Será concedido somente 03 (três) meses de prorrogação.
***Anexar: Histórico Escolar e esclarecer à Comissão Acadêmica, por escrito e formalmente, qual disciplina pretende aproveitar. A disciplina não
poderá ter sido cursada há mais de 4 anos, sendo que uma das disciplinas obrigatórias do PPGH será computada como eletiva.
**** Para qualificar o aluno deverá ter cumprido todos os créditos referentes às disciplinas. Para o mestrado, deverá apresentar sumário, projeto de
dissertação ampliado, relatório de atividades, esboço do plano de redação e 1 (um) capítulo redigido. Para o doutorado, deverá apresentar
sumário, projeto de tese original, principais alterações no projeto, memorial e 2 (dois) capítulos redigidos. Quando doutorando qualificar com 24
meses de curso, poderá apresentar apenas 1 (um) capítulo.
*****O aluno deverá informar os nomes dos Professores da Banca, bem como a Instituição a que pertencem, acompanhado do Formulário de
Cadastro de Professor Externo Participante de Banca, disponível na Secretaria e no site do PPGH. A defesa somente poderá ocorrer em no
mínimo 15 (quinze) dias após deferimento do pedido pela Comissão Acadêmica.

________________________________________________________________
7. Justificativa / Especificação

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
8. Data do Pedido

9. Assinatura do Aluno

_____/_____/_________

10. Parecer e assinatura do Coordenador do Curso (quando necessário)

11. Data de entrega

12. Assinatura do Aluno

13. Assinatura do Orientador (quando necessário)

_____/_____/________
_____________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
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