
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS  

SOLICITAÇÃO DE QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO 

    Ao Colegiado do curso de XXXXXXXXXXXXX 

Aluno(a): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Matrícula: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Curso: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Aos XX dias, do mês de XXXXXXX, do ano de XXXX, venho por meio deste, 

solicitar a quebra de pré-requisito ao colegiado do curso de 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, departamento da disciplina: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

código: XXXXXXXX, Pré-requisito: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

código: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Considerando a Nota nº 03/2017, Portaria - 1447.2020, Pareceres Normativos n.º 

20 e n.º 26/2020, ambos do COCEPE; considerando o Ofício Circular n.º 

19/2020/CGRED/DIPPES/SESU/SESU-MEC que trata a respeito da política de 

permanência do PBP-MEC (Programa Bolsa Permanência) para estudantes Indígenas e 

Quilombolas; considerando os prejuízos ocasionados em decorrência da Pandemia do 

COVID-19, que impôs ao primeiro calendário alternativo remoto, adotado pela 

instituição, a baixa oferta de boa parte dos componentes obrigatórios, representando, 

consequentemente, maior quantitativo de discentes por turma; considerando a retenção 

acadêmica, ocasionada pela impossibilidade de cursar as disciplinas em detrimento aos 

pré-requisitos; considerando especialmente as minhas especificidades de aprendizagem, 

como estudante ( ) indígena ( ) quilombola de fragilidades sócio-histórico-culturais 

crônicas na trajetória escolar; considerando o compromisso institucional desta 

Universidade quanto ao não prejuízo dos discentes Indígenas e Quilombolas, conforme 

Manifesto dos Estudantes Indígenas e Quilombolas sob trâmite no Conselho Coordenador 

do Ensino da Pesquisa e da Extensão COCEPE, que trata das reivindicações e das 

condições especiais para matrícula e quebra de pré-requisitos para alunos Indígenas e 

Quilombolas (Processo SEI nº 23110.012037/2021-71), assim como os riscos de evasão 

acadêmica, por não conseguir cumprir com o tempo de integralização curricular que 

deverá acontecer concomitantemente, aos prazos de permanência nos benefícios do MEC 

e PRAE, cancelados pelas instituições, findado o tempo regulamentar do curso, solicito a 

este estimado colegiado, que seja autorizada a matrícula na referida disciplina, pois 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX ESPAÇO DESTINADO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS POR PARTE DO 

(A) SOLICITANTE, (ELIMINAR OS ESPAÇOS QUE NÃO FOREM UTILIZADOS) 

Sem mais, agradeço. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 



Para uso do Colegiado 

Parecer:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Data: .......... / .......... /............. 

( ) Deferido 

( ) Indeferido 

Telefone: .............................................................. 

E-mail: ................................................................. 

 

 

____________________________________________________ 

 

Coordenador (a) do Colegiado de Curso 

 

 


