
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

CAMPUS TOLEDO - CURSO DE MEDICINA

SOLICITAÇÃO SEGUNDA CHAMADA

   Avaliação Teórica       Avaliação Prática        TBL

Professor (a):

Módulo e Conteúdo: 

Eu  

GRR , regularmente matriculado no    período do
Curso de Medicina  do Campus  Toledo,  da UFPR,  requer,  segunda chamada para a  avaliação

realizada  no dia  .  (O requerimento deve estar  no prazo de  5 dias  úteis  à
realização da avaliação ou no caso de viagens, previstos em resolução, o prazo será de 5 dias
úteis do retorno do aluno).

Em anexo, acrescento a documentação comprobatório (Atestado Médico ou outros):

Telefone:        E-mail: 

Toledo,  de   de 

                                                                                                                                                                                                                                                                Assinatura: 

Parecer: Avaliada a aderência da solicitação às normas desta Univers idade :

           Defiro     Indefiro. Caso seja deferido, preencher os campos abaixo:

Data: 

Horário: : 
  Local:

Ou:

  Enviarei as informações acima para o e-mail (secretariaacademicatl@ufpr.br ) no prazo de
até  05 dias úteis de antecedência para avaliação teórica/prática e no mínimo,  03 dias úteis de
antecedência para TBL.

       
Professor (a)            Aluno (a)

Toledo,   de  de .
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