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As solicitações dos membros da comunidade acadêmica são avaliadas tendo como premissa o previsto 
nas legislações educacionais vigentes em nosso país, na Resolução CEPE 473/2018 e suas Instruções 
Normativas (IN-PRG) complementares. Para mais informações a respeito do Regulamento dos Cursos de 
Graduação da Universidade Federal de Lavras e suas Instruções Normativas complementares, acesse: 
www.prg.ufla.br/legislacao. 

Deverá ser observado o previsto na Resolução CEPE 473/2018 que prevê em seu Art. 41. que a 
justificativa deverá ser protocolada, no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis após a falta na atividade 
da Recepção de Calouros. 

1. Das condições para o ACOLHIMENTO. 

1.1. Em atendimento presencial. 

Entrega com os seguintes documentos:  

 i) requerimento específico, disponível no sítio da PRG - Rotinas Acadêmicas (obrigatoriamente 
digitado) e 

 ii) cópias de documentos que embasem a justificativa (conforme o caso). 

1.1.1 As cópias deverão ser apresentadas juntamente com os documentos originais, para fins de 
autenticação. 

1.2 Envio da documentação pelos Correios. 

Entrega com os seguintes documentos:  

 i) requerimento específico, disponível no sítio da PRG - Rotinas Acadêmicas (obrigatoriamente 
digitado) e 

iii) documentos que embasem a justificativa original ou autenticados em cartório (conforme o 
caso). 

1.2.1 Diante da impossibilidade de cotejo para verificação da autenticidade, quando enviados pelos 
Correios os documentos deverão ser originais ou autenticados em cartório. 

1.2.2 Endereço para postagem dos documentos mencionados no item 1.2:  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

SECRETARIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO / DPGA / PRG / PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO  

CEP 37200-900 – LAVRAS – MG  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS  

1.2.3. Nos casos em que o requerente optar por enviar pelos Correios o requerente deverá enviar, por 
email, a cópia digitalizada do documento dos Correios que comprove a postagem dentro do mesmo 
prazo estabelecido na Resolução. 

1.2.3.1 É de responsabilidade do estudante requisitar o documento mencionado no item 1.2.3 para o 
envio do email. 
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1.2.3.2 Somente serão aceitas mensagens e anexos enviados ao endereço dpga@ufla.br em formato 
PDF e dentro do mesmo prazo previsto no sítio da PRG. 

1.2.3.3 No assunto do e-mail deverá constar o nome do requerente, curso e Justificativa de Ausência 
Recepção de Calouros. Ex.: Maria Oliveira - Engenharia Agrícola - Justificativa de Ausência Recepção de 
Calouros. 

1.2.3.4 A DPGA/UFLA não se responsabiliza por solicitação não acolhida por quaisquer motivos de 
ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
procedimento indevido do requerente, fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados.  

 


