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Formulário de Inscrição de Aluno Especial em Disciplinas 



Nível: (     ) Mestrado        (     )Doutorado

Sr.(a) Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia:

Identificação:
Nome completo: 
Data de nascimento: 
  Local de nascimento (Cidade, Estado/País):
Nacionalidade: 
Sexo: (     )M       (     )F
Estado civil: 
RG: 
Local / Data de emissão: 
CPF: 

Endereço e contatos:
Rua / n.º: 
Bairro: 
Cidade:
Estado:
CEP:
Fone: 
Celular:
e-mail: 

Curso de nível superior realizado:
Curso de Graduação: 
Instituição: 
Ano de Conclusão:
Data da Colação de Grau:

Curso de Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado) realizado (em caso de disciplina de Doutorado):
Curso/Programa: 
Instituição: 
Mês/Ano de Início:
Mês/Ano de conclusão:

REQUER inscrição como Aluno Especial na(s) disciplina(s) abaixo relacionada(s) do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Unioeste / Campus de Mal. Cândido Rondon, Área de Concentração: Produção e Nutrição Animal, no nível acima selecionado, para ingresso no  (    ) 1º Semestre /  (    ) 2º Semestre  letivo de 20___:


DISCIPLINA(S)
1 - 
2 -
3 -


DECLARO, para os devidos fins, que estou ciente e de acordo com as normas que regem os Programas de Pós-Graduação da Unioeste (Resolução nº 078/2016-CEPE), em especial no que diz respeito aos discentes especiais (Capítulo V, Art. 34, § 2º, § 3º e § 4º) conforme segue:








RESOLUÇÃO nº 078/2016-CEPE
CAPÍTULO V
DO CORPO DISCENTE

Art. 34. O corpo discente dos Programas de Pós-Graduação é formado por discentes regulares e especiais.
§ 1º Discentes regulares são (...)
§ 2º Discentes especiais são aqueles selecionados de acordo com critérios do edital público de seleção, apreciado pelo Colegiado, e devidamente matriculados em disciplina, sem direito à obtenção do grau de mestre ou doutor.
§ 3º O discente especial fica sujeito, no que couber, às normas da Unioeste e do Programa aplicáveis ao discente regular, fazendo jus a certificado de aprovação em disciplina, expedida pela Secretaria Acadêmica.
§ 4º O discente especial pode cursar, no máximo, 50% dos créditos exigidos para o curso em questão.


Nestes termos, peço deferimento.


Marechal Cândido Rondon-PR, _____ de _____________________ de ________.



______________________________________________
Assinatura do(a) Aluno(a)








Parecer da Coordenação do PPZ:   Deferido      Indeferido             
         _________________________________________
Assinatura e Carimbo do Coordenador    







 Marechal Cândido Rondon-PR, .........../.........../...........                                    


