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INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA DE TBL 

 

 

De acordo com a Resolução 37/97 - CEPE, capítulo X, seção V - Das normas gerais de 

Avaliação, Artigo 93, capítulo1º: "Entende-se por avaliação formal aquela realizada com 

prévia divulgação aos alunos e cujo resultado será computado preponderantemente no 

cálculo da média final da disciplina”. 

De acordo com a mesma resolução, na seção V - Da Segunda Chamada, Art. 106 – “É 

assegurado o direito à segunda chamada ao aluno que não tenha comparecido à avaliação 

do rendimento escolar, exceto na segunda avaliação final (esta só cabe em cursos anuais – 

observação nossa), nos casos e condições constantes neste artigo”. 

 

Considerando as normas gerais de avaliação da UFPR, bem como as situações que permitem a 

realização de 2ª chamada, o colegiado do Curso de Medicina em reunião realizada em 

14/02/2019 deliberou que: 

 

1) Não haverá mais situações de abonos de TBL; 

 

2) As seguintes situações serão passiveis de solicitação de segunda chamada: 

  

a) Exercícios ou manobras efetuadas na mesma data em virtude de matrícula no NPOR 

(Lei nº 4375, de 17.08.64), devidamente comprovadas por atestado da unidade militar;  

b) Internamento hospitalar devidamente comprovado pelo hospital;  

c) Luto pelo falecimento de parentes ou afins em linha reta e de colaterais até o segundo 

grau, comprovável pelo correspondente atestado de óbito;  

d) Convocação, com coincidência de horário, para depoimento judicial, policial ou 

assemelhado, devidamente comprovado;  

e) Convocação, com coincidência de horário, devidamente comprovada, para eleições em 

entidades oficiais; 

f) Doença comprovadamente impeditiva do comparecimento, confirmada por um 

atestado emitido por profissional da área de saúde; 

g) Participação em cursos intensivos, simpósios, seminários, congressos, aulas 

extraordinárias, e outras atividades similares, participação 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. 

 

 

Cabe ao acadêmico: 

a) Nas situações descritas nos itens a-f:  

- Solicitar a segunda chamada do TBL na secretaria acadêmica mediante entrega do 

comprovante do afastamento em até cinco dias úteis após a falta na sessão de TBL. 

b) Nas situações descritas no item g:  
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- Solicitar a avaliação da possibilidade de realizar segunda chamada na secretaria 

acadêmica com pelo menos 15 dias de antecedência ao evento de cunho científico. 

Deve-se anexar cópia do comprovante do evento (folder com programação) bem como 

cópia da inscrição.  

- Solicitar segunda chamada do TBL na secretaria acadêmica mediante entrega de 

cópia do documento comprobatório de sua participação no evento, no prazo de cinco 

dias após seu término.  

 

Cabe a coordenação do curso: 

a) Avaliar a solicitação de segunda chamada, de comum acordo com o(s) 

professor(es) ministrante(s) do(s) módulo(s) cursado(s) pelo aluno, e pronunciar-se 

quanto ao deferimento da solicitação no prazo de cinco dias úteis contados da data 

do recebimento da solicitação 

b) Em caso de deferimento e depois de recebida a documentação comprobatória, fixar 

em edital, o local, a data e o conteúdo da avaliação de segunda chamada, com, no 

mínimo três dias úteis de antecedência. 

Cabe ao(s) professor(es) do(s) módulo(s): 

a) Avaliar, juntamente com a coordenação do curso, a solicitação de segunda chamada e 

pronunciar-se no prazo de cinco dias úteis contados da data do recebimento da 

solicitação; 

b) Agendar dia, horário e local da segunda chamada do TBL, em comum acordo com o 

aluno. Todas as informações deverão ser encaminhadas a secretaria acadêmica para 

publicação do edital.  

c) Realizar uma avaliação correspondente ao TBL perdido pelo aluno, com valor de zero 

a 100, contendo questões objetivas e/ou dissertativas e/ou caso clínico, que contemple 

o conteúdo do TBL perdido pelo aluno. Tais questões têm por objetivo avaliar de 

forma semelhante os conhecimentos cobrados durante a sessão do TBL. A avaliação é 

individual e deverá ser realizada nas dependências da UFPR Campus Toledo. O tempo 

para a resolução desta avaliação deverá ser de, no máximo, uma hora. 

 

 


