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REQUERIMENTO DE SEGUNDA CHAMADA 
Conforme Art. 106 da Resolução 37/97/CEPE 

Código 
 

Turma Nome da disciplina 

Data da avaliação: 
 

Professor Aplicador: 

Motivo: 
 

(            ) Internamento hospitalar. Comprovado com Atestado hospitalar. 

(            ) Doença comprovadamente impeditiva do comparecimento. Comprovado por atestado médico. 

 
(            ) 

Luto pelo falecimento de parentes ou afins em linha reta e de colaterais até o segundo grau. Comprovado com 
atestado de óbito. 

 
(            ) 

Exercícios ou manobras efetuadas em virtude de matricula no NPOR (Lei n4375, de 17.08.64). Comprovado com 
Atestado da unidade militar.  

 
(            ) 

Convocação, com coincidência de horário, para depoimento judicial, policial ou assemelhado. Comprovada com a 
carta de convocação. 

 
(            ) 

Convocação, com coincidência de horário, para eleições em entidades oficiais.  Comprovada com a carta de 
convocação 

 
(            ) 

Viagem propiciada por convênio da UFPR, aprovada antecipadamente pela coordenação e devidamente 
comprovada. 

(            ) Participação em cursos intensivos, simpósios, seminários, congressos, aulas extraordinárias, e outras atividades 
similares relacionadas com o curso, aprovada antecipadamente no processo 
nº______________________________________ e comprovada com o Certificado de Participação no Evento. 

(            ) Participações nos jogos universitários Brasileiros ou de seleção nacional, de confederações ou federações 
estaduais, e ainda, aquelas de cunho cultural promovidas pela UFPR, nas apresentações oficiais, conforme 
aprovadas  antecipadamente processo nº____________________   e comprovada com atestado de participação.  

(            ) Outros: 
 
  

 
Assinatura do Requerente 

 
Data 

PARECER DO DEPARTAMENTO 

 
(           ) Deferido.  A prova será aplicada: 
 
Dia ________/__________/_____________   
 
Horário _____________________________ 
 
Local _______________________________ 

 
(           ) Indeferido. Motivo: 
 
           (         )  Solicitação fora do prazo 
           (         )  Motivo não amparado pela Resolução 37/97-CEPE 
           (         )  Outros: ________________________________ 
                                      
_________________________________________________ 
 

Assinatura do Professor da Disciplina 
 

Assinatura/Carimbo _ Chefe do Departamento Data: 
 
 
 

 


