UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISIOLOGIA
Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em
Ciências Fisiológicas
AGF - ALTERAÇÃO DE GRAU E/OU FREQUÊNCIA
Aluno (a):

DRE:

Curso: ( ) Mestrado ( ) Doutorado
Orientador(a):
Assinale a operação a ser executada:
( ) Inclusão de disciplina
( ) Exclusão de disciplina

*

( ) Substituição de grau ou frequência
Ano/Período

Cód. da

de alteração

Disciplina

Data:

/

Nome da disciplina

Créd.

Horas

Horas

Grau

Ministradas

Assistidas

obtido

/

Nome do professor responsável pela disciplina:
SIAPE:
Assinatura do professor responsável pela disciplina: (pode ser substituída caso o docente
envie esta AGF de seu próprio e-mail solicitando as alterações conforme consta no
formulário)
Assinatura do aluno:
Assinatura do prof. orientador principal:
Assinatura do segundo orientador (caso houver):
Assinatura do Co-Orientador (caso houver):
Data ______/______/______
Nome do(a) Coordenador(a) do curso: _______________________________
Assinatura do(a) coordenador(a) do curso: __________________________
Obs: Esta solicitação deve ser feita pelo aluno e, encaminhada para a secretaria.

Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade NUPEM
Centro de Ciências da Saúde
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Macaé
Av. São José do Barreto, 764
Barreto, Macaé, RJ, 27965-045
pmpgcfnupem@gmail.com
pmpgcf@nupem.ufrj.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISIOLOGIA
Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em
Ciências Fisiológicas
Obs: Entregar este documento no período disponibilizado para notas (pautas de graus e frequência), do semestre
em curso, em consonância aos atos acadêmicos no SIGA (calendário acadêmico - CEPG);

*:

Somente possível excluir do histórico a disciplina, caso o aluno não tenha concluído 25% das atividades,
respeitando-se o calendário estipulado pelo CEPG-UFRJ.. Caso contrário, o professor poderá segundo o Art.45º. Por motivo
justificado, com aceite do professor responsável e anuência do orientador, o aluno poderá abandonar uma disciplina durante
o período letivo, devendo constar do Histórico Escolar a indicação J (Abandono Justificado).
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