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INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2020 - 
PROFNIT/UNICENTRO 

 
Estabelece normas e procedimentos para 
solicitação do atestado de matrícula, 
histórico escolar e declarações diversas. 

 
 

A Coordenação Local do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação – PROFNIT, 

da Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando a necessidade de padronização nos protocolos, 

 

RESOLVE: 

 

Estabelecer normas e procedimentos para solicitação do atestado de matrícula, 

histórico escolar e declarações diversas do programa. 

 

Art. 1º As solicitações devem obrigatoriamente ser feitas no prazo mínimo de 48h, 

respeitando o horário de funcionamento da secretaria e seguir os requisitos abaixo: 

 

I – O requerimento deverá estar totalmente preenchido, assinado e datado pelo 

discente ou egresso. 

II – Protocolar o requerimento na secretaria de forma presencial ou escaneado via 

e-mail (unicentro.profnit@gmail.com). 

 

Art. 2° Para fins de controle e padronização, estas devem ser feitas através dos 

requerimentos disponíveis no site oficial do programa (ANEXO I) 

 

Guarapuava, 09 de março de 2020. 

 
 

 

 

Prof. Dr. Carlos Ricardo Maneck Malfatti 
Coordenador do PROFNIT-UNICENTRO 
Portaria 1.096/2019–GR/UNICENTRO 
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(ANEXO I) 

REQUERIMENTO DE DOCUMENTOS 

 

 

 

Eu,________________________________, registro acadêmico Nº__________, 

portador do documento de identidade Nº _____________________ e CPF 

Nº_____________________, discente/egresso do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a 

Inovação – PROFNIT, da Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO 

venho respeitosamente solicitar os documentos, abaixo assinalados, para fins 

de ____________________________________________________________. 

Declaro estar ciente de que este requerimento deverá ser protocolado no prazo 

mínimo de 48h anteriores ao dia desejado.  

 

(  ) ATESTADO DE MATRÍCULA 

(  ) HISTÓRICO ESCOLAR 

(  ) ATESTADO DE CONCLUSÃO 

(  ) _____________________________________________________________ 

 

 

 

Guarapuava, _____ de _________________ de 2020. 

 
 
 
 
 
Para uso da Secretaria  
Requerimento protocolado em ___, de ________, de_____ às __h__ 

Despachado em ___, de ________, de_____ às __h__ 

 


