PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR
PROCESSO SELETIVO 2007 - UAB
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE

Atenção:
Sua iniciativa poderá permitir que alguém ingresse em um curso de
graduação da FURG
Lembre-se:
A FURG é uma Universidade Pública e Gratuita.
Suas vagas devem ser preenchidas.

Desistência da vaga.
O candidato classificado no Processo Seletivo da FURG - UAB que tiver
realizado a matrícula e não for freqüentar o curso deve desistir oficialmente da sua
vaga, para que a mesma possa ser preenchida pelo próximo classificado.
A desistência da vaga é automática quando o classificado não comparecer
nos dias e horários estipulados para sua matrícula.
O acadêmico já matriculado que optar pela desistência de sua vaga deve
adotar um dos procedimentos abaixo:
registrar sua desistência, pessoalmente ou por procuração, através do
Protocolo da Universidade no Campus Cidade ou no Campus Carreiros.
Nestes locais haverá um modelo de documento para esta finalidade e o
classificado obterá, junto aos funcionários, todas as informações
necessárias ao seu preenchimento;

•

redigir correspondência, conforme o modelo da próxima página com a
máxima brevidade, comunicando sua desistência, reconhecer firma em
cartório e enviá-la à Divisão de Registro Acadêmico da FURG, através do
fax (0xx)(53)3233.6642 ou pelo CORREIO para o seguinte endereço:
•

FURG - Fundação Universidade Federal do Rio Grande
Caixa Postal: 474
96201-900
Rio Grande - RS

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (0xx)(53)3233.6663.

TERMO DE DESISTÊNCIA DE VAGA
Eu _____________________________________________________,
identificado

pela

Cédula

_______________________________,

de
CPF

Identidade

_________________,

selecionado no Processo Seletivo 2007 - UAB da Fundação
Universidade Federal do Rio Grande e matriculado no Pólo/Curso
________________________________________________________
___________________, venho por meio deste, desistir oficialmente de
minha vaga.

________________________, de _______________ de 2007

_______________________________
Assinatura

Observação: este termo deve ter a sua assinatura reconhecida em cartório e
ser enviado o mais breve possível para a Divisão de Registro Acadêmico da
FURG, através de FAX (53) 3233-6642 , ou pelo Correio para o endereço:

Fundação Universidade Federal do Rio Grande
Caixa Postal: 474
96201-900
Rio Grande - RS

