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PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO PARA DISCIPLINA ISOLADA 

É a matrícula, permitida a qualquer pessoa não pertencente ao corpo discente da UPE, em disciplinas 
integrantes dos currículos dos cursos de graduação para complementação ou atualização de     
conhecimento. 

Cada aluno de disciplina isolada permanecerá ativo apenas durante o semestre de execução da 
disciplina. Esse registro ficará automaticamente inativo após o encerramento do histórico do semestre.  

A quantidade de disciplinas que podem ser cursadas deve ser consultada no Manual do estudante da 
UPE.                                       

1. EXIGÊNCIA: 

 Existência de vaga. 

 

2. PROCEDIMENTOS E FLUXO: 

A. O interessado em cursar disciplinas isoladas entrega o requerimento dentro do prazo previsto no 
Calendário acadêmico da UPE.                                                  

B. O coordenador de Graduação analisa o requerimento e a documentação fornecida, após consulta ao 
Coordenador do Curso, decide pelo deferimento ou indeferimento; 

C. O requerente que tiver o pedido deferido para cursar  disciplina isolada deverá dirigir-se à 
Coordenação de Graduação para efetuar a matrícula no dia previsto no Calendário Acadêmico.  

D. Fluxo: Pagamento taxa / comprovação do financeiro/Entrega de requerimento na Recepção 
/Coordenação Graduação/ Coordenação  do curso/Coordenação Graduação 

Pagamento através de depósito bancário: BANCO SANTANDER - AGÊNCIA: 4008 /CONTA 
CORRENTE: 13000684-4.    
E. Anexar comprovação do financeiro e documentos ao requerimento. 
 

3. DOCUMENTAÇÃO: 

• Requerimento específico para solicitação de matrícula em disciplina isolada; 
• Histórico escolar; 
• Cópia da cédula de identidade, CPF ou carteira de motorista; 
• Cópia do passaporte com visto temporário de estudante ou permanente, válido, se estrangeiro; 

 

Atenção: Só serão encaminhados para deferimento processos devidamente documentados. 

 

4. DECLARAÇÃO: 

A Declaração de conclusão da disciplina acompanhada do histórico escolar poderá ser solicitada à 
Secretaria acadêmica da unidade após o encerramento do período letivo. (Por requerimento entregue no 
protocolo/recepção). 


