
REQUERIMENTO DE DISPENSA DA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS

(Org. Didática art. 28 e Lei no 10.793, de 1º de dezembro de 2003)

O(a)  estudante: ______________________________________, matriculado(a)  no  ___º ano  do  curso

Técnico em ___________________________________, ingressante no ano de______________, solicita

a dispensa da prática de Educação Física.

         

JUSTIFICATIVA (anexar documento):

(   ) Cumprir jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;
(   ) Ter mais de trinta anos;
(   ) Estar prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estar obrigado à prática da 
educação física;
(   ) Estar amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969;
(   ) Ter prole.

Rio do Sul, ___________________                           

                     _____________________________                 __________________________
                                    Assinatura do Estudante                           RACI

Parecer do Coordenador do Curso

(   ) Favorável

(   ) Desfavorável

Em ___/___/____

                       _________________

Assinatura

Ciência do Estudante

  

Em ___/___/____

              

__________________

Assinatura               

FLUXO: RACI > Coordenação do Curso > RACI
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