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UERJ / Instituto de Química / PPGEQ – Programa de Pós-graduação em Engenharia Química – CNPJ 33.540.014/0001-57 
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Tel.: (21) 2334-0563 r. 217 – e-mail: ppgeq@uerj.br / ppgeq.uerj@gmail.com – Homepage: http://www.ppgeq.uerj.br 

Ciência e Concordância do Aluno Não Regular 

1) O Aluno Não Regular, em conformidade com o Art. 50 da Lei n° 9394/96, não integra o quadro de alunos 

regulares e a matrícula em disciplinas não gera direito a vínculo em nenhum curso oferecido pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nem a diploma ou certificado, apenas a histórico comprovando 

quais disciplinas foram cursadas. 

2) O Aluno Não Regular está sujeito às normas estatutárias e regimentais, bem como às deliberações do 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química que se aplicam ao corpo discente da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

3) São vedados aos Alunos Não Regulares: o trancamento de matrícula; o cancelamento de disciplinas; e, 

regimento especial de acompanhamento e avaliação. 

4) Na condição de Aluno Não Regular, o aluno pode cursar, no máximo, 50% das disciplinas previstas na grade 

curricular do Curso. 

5) A condição de Aluno Não Regular não pressupõe qualquer compromisso por parte da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro em lhe conceder vaga como aluno regular sem se submeter ao Processo Seletivo 

Discente. 

6) O Aluno Não Regular, após tornar-se aluno regular, pode ter seus estudos aproveitados de acordo com as 

normas institucionais do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. 

Ciente e de acordo,  __________________________________________________________  
                               (Assinatura do Aluno não Regular) 

 Nome completo:  __________________________________________________________  

 CPF:  __________________________  

 E-mail:  __________________________________________________________________  

 Rio de Janeiro, _____/_____/________ 

Atenção:  É obrigatório o preenchimento de todos os campos. 

Informação do Conceito Obtido pelo Aluno Não Regular 

Eu,   docente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia  

Química da UERJ, informo para os devidos fins que,    

concluiu como aluno(a) não regular a disciplina de    ,  

com             % de frequência as aulas e obteve conceito final “           “. 

Igualmente informo que a referida disciplina, com carga horária de 45 horas/aula e 03 créditos, foi ministrada no período 

de _____/_____/________ a _____/_____/________. 

Rio de Janeiro, _____/_____/________. 

 

 

Assinatura do Responsável pela Disciplina 


