
Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Ponta Grossa
Departamento de Registros Acadêmicos - DERAC

Requerimento de Reingresso/Reintegração de curso

Instruções: Preencha o requerimento, assine, digitalize e envie para o e-mail 
derac-pg@utfpr.edu.br

No  “Assunto” do e-mail, escreva o nome do seu curso. 

 Nome: R.A.: 

 Curso: Ano ingresso: Semestre:    

Solicita  seu Reingresso no curso acima especificado,  por  ter  sido desligado(a)  da UTFPR pelas  razões
previstas nos incisos VII a XII, no Art. 57,  da Resolução nº 81 – COGEP -  Regulamento da Organização
Didático-pedagógica, dos Cursos de Graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Utilize o espaço abaixo para justificar o seu pedido de Reingresso: 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ MATRICULADO EM OUTRA INSTITUIÇÃO

Eu,  

acadêmico(a)  da  UTFPR,  atualmente  na  situação  de  DESISTENTE  do  Curso  Superior  de

    do Campus Ponta Grossa da UTFPR, DECLARO para fins de

REINGRESSO, que não estou matriculado em outros cursos de graduação ministrado por instituições públicas de
ensino, sejam federais, distritais, estaduais ou municipais. Declaro, ainda, estar ciente da proibição contida na Lei
nº 12.089 de 11 de novembro de 2009, para que uma mesma pessoa ocupe mais de uma vaga simultaneamente,
em cursos de graduação, mesmos diferentes entre si, em uma ou mais de uma, instituições públicas de ensino
superior em todo território nacional. AUTORIZO, desde já, nos termos da Instrução Normativa nº 07/09-PROGRAD,
para que esta instituição proceda a todos os atos para a aplicação da lei no âmbito da UTFPR e perante qualquer
outra  instituição  de Ensino.  Assumo inteira  responsabilidade  pelas  informações prestadas e  por  ser  verdade,
assino a presente declaração. 

Neste termos, peço deferimento.

Ponta Grossa, .

                          (dia/mês/ano)

________________________________

Assinatura do(a) requerente*

*A assinatura pode ser realizada utilizando Certificado Digital ou escrita a mão (neste caso, o requerente deve preencher o requerimento, SALVAR 
como arquivo .pdf, imprimir, assinar, e digitalizar o documento, também em formato.pdf) e enviar, por e-mail, para  derac-pg@utfpr.edu.br.
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