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Ilmo(a) Senhor(a) Chefe de Departamento, 
Solicito realização de avaliação de 2ª chamada. 
 
DISCIPLINA: __________________________ TURMA:__________ 
PROFESSOR: __________________________ 
DIA DA AVALIAÇÃO:________________________ 
JUSTIFICATIVA DA FALTA:_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________  
Nestes termos, pede deferimento. 
   

DATA: ASSINATURA: 

PARECER: (para uso da Secretaria e Chefe de Departamento) 
 
 
 
 
 

 

Motivos que justificam o pedido conforme Resolução nº 039/2015 – CONSEPE: 
 
Art. 1º O acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, 
poderá solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue 
na Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: 
 
I - problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; 
II - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; 
III - manobras ou exercícios militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; 
IV- luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo 
grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5(cinco)dias úteis após o óbito; 
V- convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em entidades oficiais, devidamente 
comprovada por declaração da autoridade competente; 
VI - impedimentos gerados por atividades previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância 
hierárquica superior, comprovada através de declaração ou documento equivalente; 
VII - direitos outorgados por lei; 
VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio curso, comprovada por declaração da chefia de departamento; 
IX - convocação para competições oficiais representando a UDESC, o Município, o Estado ou o País; 
X - convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente assinado e carimbado, contendo 
CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo empregatício, como cópia da carteira 
de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. 
 
IMPORTANTE: Preencher o requerimento, citando no campo “Justificativa” a disciplina, a turma, nome do professor e dia em que  
foi realizada a prova, explicando o motivo pelo qual deixou de comparecer. 
 
 

 


