
REQUERIMENTO PARA DISPENSA DA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Reservado ao Discente ou Responsável

O(a) discente ______________________________,

RG nº ,CPF nº ,

aluno(a) do curso de ,matrícula nº , vem requerer dispensa da prática de

Educação Física, de acordo com a Lei n. 7692 20.12.1988, pelo motivo abaixo:

( ) Ao discente que comprove exercer atividade profissional, em jornada igual ou superior a 6 (seis)horas; (Anexar
cópia da carteira de trabalho e/ou contrato de trabalho e/ou declaração da empresa)

( ) Ao discente maior de 30 (trinta) anos de idade; (Anexar cópia de documento oficial com foto)
( ) Ao discente que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em outra situação, comprove estar obrigado à

prática de Educação Física na Organização Militar em que serve; (Anexar cópia da convocação assinada pelo dirigente
do órgão oficial)

( ) Ao Discente amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969; (Anexar Laudo Médico)
( ) Ao Discente de curso de pós-graduação; e (Anexar cópia de comprovante de matrícula e/ou atestado)
( ) À discente que tenha prole. (Anexar cópia da certidão de nascimento do filho)

Cabe ao discente ou seu representante:
I- Trazer original e cópia dos documentos a serem anexados;
II- Contatar o coordenador do curso/área para tomar ciência do deferimento ou indeferimento do processo;
II- Verificar com o(a) professor(a) da disciplina as atividades que deverão ser realizadas; e
II- Proceder com a realização/participação nas atividades previstas, dentro do prazo fixado.

Diamantino, / / .

Assinatura do Requerente/Responsável

Reservado à Coordenação do Curso
( ) Deferido conforme documento comprobatório, emanexo.
( ) Indeferido

Diamantino, / / .

Coordenação do Curso

Reservado ao responsável pela Disciplina de Educação Física
( ) Ciente que caso deferido o processo devo proceder com o registro no diário e planejar as atividades necessárias.

Diamantino / / .

Professor(a)

Reservado à Secretaria-Geral de Documentação Escolar
( ) Processo registrado no SistemaAcadêmico em / / .
( ) Arquivar o requerimento na pasta do aluno.

Secretaria-Geral de Documentação Escolar

Departamento de
Ensino

Questionário de
Desligamento-
Trancamento
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