
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS PROEX
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E ASSUNTOS ESTUDANTIS – GAE

FICHA DE MATRÍCULA
CURSOS LIVRES DO PRAE - CAMPUS: _______________________
 

MATRICULA NO CURSO LIVRE DE: _____________________________

_____________________________________________________________

Obs. Matrícula condicionada à formação de turma.

NOME DO DISCENTE: ___________________________________________________________________ 

Sexo:(  )F // (  )M  RG:_______________________________ Órgão Emissor __________Estado_________ 

E-mail: ________________________________________________________________________________

Telefone: (    ) ______________  Celular: (    ) ___________ (     ) __________   CPF: ________________ 

Filiação: (pai) ___________________________________________________________________________

(mãe) _________________________________________________________________________________

Nº de Matrícula: ___________________  Curso de Graduação: _________________________________

Semestre que estuda: ______________________  Turno: _______________________________________  

Endereço: _____________________________________________________________________________ 

Bairro: ________________________________________________________________________________

Cidade: _________________________________________          Estado:___________________________  

INFORME     SUA     CATEGORIA (no caso de mais duas alternativas – informar)  :
(     ) ALUNO HABILITADO DO PRAE.
(     ) ALUNO HABILITADO/PRAE COM BOLSA AUXÍLIO 
(     ) ALUNO HABILITADO/PRAE – Residencia Universitária
(     ) ALUNO DO PROGRAMA PERMANÊNCIA DO MAIS FUTURO
(     ) Outros:____________________________________________________________________________  

DIAS     DE     AULA     E     HORÁRIO     DO     CURSO     LIVRE:  

Segunda-feira de _____: _____ às  _____: _____
Terça-feira de _____: _____ às  _____: _____
Quarta-feira de _____: _____ às  _____: _____
Quinta-feira de _____: _____ às  _____: _____
Sexta-feira de _____: _____ às  _____: _____
Sábado de _____: _____ às  _____: _____
I  NFORMATIVO:  
CURSOS     SEMESTRAIS  : Para fins de certificação o aluno deve: a) participar de um mínimo 75% do curso livre ou do 
nível que frequenta; b) entregar um mínimo de 70% das atividades extraclasse na data certa; c) preencher a ficha de 
avaliação. 
CURSOS     SEQUENCIAIS  : Para fins de certificação o aluno deve: a) participar de um mínimo 75% do curso livre ou do 
nível que frequenta; b) possuir média 7,0 (sete) ou superior; c) preencher a ficha de avaliação. 
CURSOS     COM     MATERIAL     TOMBADO     pela     UESB  :  A cada etapa concluída do Curso Livre sequencial o material deve 
ser devolvido em perfeito estado de conservação.   
CASO     DE     DESISTÊNCIA  : o aluno deve comunicar imediatamente ao setor (PRAE) e preencher o Termo de 
Desistência abrindo mão da vaga. 

AINDA, no ato desta matrícula, DECLARO que AUTORIZO (   ) // NÃO     AUTORIZO   (   ) a     utilização   
e     uso     da     minha     imagem     e     voz   nas matérias de  divulgação exibidas  nos  meios de 
comunicação utilizados pela Gerência de Assistência e Assuntos Estudantis - GAE.

_______________________, _______ de _________________________ de ___________

ASSINATURA DO ALUNO: ________________________________________________
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