
Universidade de Brasília 

Diretoria de Administração Acadêmica 

SOLICITAÇÃO PARA ADMISSÃO - ALUNO ESPECIAL 

1 - Identificação 
Nome Matrícula (uso exclusivo da DAA) Período 

   / 

Endereço CEP UF Telefone 

2 - Solicitação / Termo de Notificação 

Solicito admissão como aluno especial nesta Universidade, para o período letivo ____/____, a fim de cursar a(s) 

disciplina(s) informada(s) em anexo, estando notificado de que, caso já tenha cursado 08 (oito) disciplinas ou 02 (dois) 

períodos como aluno especial, minha matrícula será automaticamente cancelada, não havendo, em qualquer hipótese, 

restituição das taxas pagas. Autorizo, ainda, o descarte das cópias de meus documentos no prazo de 15 dias após a 

constatação da impossibilidade de admissão, e no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da 

data de admissão. 

____/____/____  ________________________________ 
     data      assinatura do aluno 

3 - Parecer - Colegiado Departamental 

O Colegiado do Curso de Graduação, em sua Reunião nº ______ de ____/____/____, decidiu: 

 Indeferir a Solicitação 

 Deferir a solicitação nas seguintes condições: 

Disciplina / Código Turma Apenas na existência de 
vaga 

1. (  ) 

2. (  ) 

3. (  ) 

4. (  ) 

5. (  ) 

____/____/____  _________________________________ 
data  assinatura/carimbo 

4 - Verificação - Posto Avançado – DAA 

Situação do candidato: Períodos Cursados ______  Disciplinas Cursadas ______ 

 Solicitação preliminarmente indeferida, de acordo com a Resolução CEPE 123/2002. 

 Ao ___________ para análise, com vistas à admissão do candidato como aluno especial da UnB. 

     ____/____/____     _________________________________ 
data  assinatura/carimbo 



Universidade de Brasília 

Diretoria de Administração Acadêmica 

5 - Matrícula em Disciplina - Autorização do Aluno 

 Declaro desistência de minha admissão como aluno especial 

 Autorizo minha matrícula nas seguintes disciplinas / turmas: 

(  ) (  ) (  ) 

(  ) (  ) (  ) 

____/____/____  _________________________________ 
data  assinatura do aluno 

6 - Anotações - Posto Avançado - DAA 

Comunicação - Indeferimento Processamento Taxa - Solicitação Taxa – Matrícula 



Universidade de Brasília 

Diretoria de Administração Acadêmica 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

1 - Identificação 

Nome do solicitante Documento de Identidade 

Endereço CEP UF Telefone 

Assunto Processo de referência 

2 - Conteúdo 

3 – Autenticação 

____/____/____              _________________________________ 
     data      assinatura do aluno 



Universidade de Brasília 

Diretoria de Administração Acadêmica 

ALUNO ESPECIAL - SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINA 

1 - Solicitação: 

Solicito cursar, no _________________ (a) a(s) disciplina(s) a seguir relacionada(s), na condição de Aluno Especial 
    (Unidade de Ensino) 

estando ciente de que a efetivação de minha matrícula está condicionada à existência de vaga. 

_________________________________ 
assinatura 

2 - Identificação das disciplinas 

Código Denominação Turma 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

3 - Recibo 

Recebi do (a) Sr. (a) _______________________________________________________________ a solicitação de 

admissão como aluno especial, para cursar disciplinas em nível de         Graduação        Pós-Graduação.  

Obs.: O(A) interessado(a) deverá procurar o Posto Avançado da DAA -_______, no dias ____/____ e _____/____ para conhecimento do 

resultado e matrícula em disciplina. 

____/____/____  _____________________________________ 
 data  assinatura/carimbo 

  




