
 

PEDIDOS DIVERSOS 
 

É indispensável o preenchimento de todos os campos, sob pena de inviabilizar o 
atendimento. 

 
Acadêmico(a): ________________________________________________________  

Matrícula: ___________________________________________________________  

Fones: ______________________________________________________________  

e-mail: ______________________________________________________________  

Disciplina: ___________________________________________________________  

Professor(a): _________________________________________________________  

 
Ano: 1º 2º 3º 4º 5º          PRONERA TÓPICA 
 
Turno: diurno  A B  noturno  N1 N2 
 
Pedido: 

 Exercícios domiciliares (anexar comprovante de matrícula e atestado médico) 

 Participação em cursos, congressos ou eventos (anexar comprovantes) 

 Segunda Avaliação Final 

 Outro 

Escreva resumidamente o histórico e o pedido: __________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Curitiba, _____/_____/_____                  _______________________________ 
 Assinatura do requerente 

 

 
DEFIRO.  ______________________________________________________  

INDEFIRO _____________________________________________________  

 
Curitiba, _____/_____/_____                  _______________________________ 
 

 

Encaminhe-se ao requerente para ciência. 
 
Curitiba, _____/_____/_____                  _______________________________ 
 Assinatura do requerente 
 

 
Resolução nº 37/97-CEPE no verso. 



RESOLUÇÃO Nº 37/97-CEPE – Aprova normas básicas de controle e registro da atividade acadêmica dos 
cursos de graduação da Universidade. 
 
 

SEÇÃO III 
Dos Exercícios Domiciliares 

 
Art. 84 - Será permitido aos(às) alunos(as) amparados(as) pelo Decreto-Lei nº 1044/69 e às alunas em estado 
de gravidez, nos termos da Lei nº 6202/75, substituir a frequência às aulas por exercícios domiciliares, sempre 
que a coordenação do curso, mediante consulta ao departamento se for o caso, entender como compatíveis com 
o estado de saúde do requerente, com a natureza da disciplina e com as possibilidades da Instituição. 
 
Art. 85 - Impossibilitado de frequentar as aulas, o aluno ou seu representante requererá ao coordenador de seu 
curso, no prazo de até cinco 5 (cinco) dias úteis contados do início do impedimento, o regime especial de 
exercícios domiciliares, mediante apresentação de atestado emitido por profissional da área de saúde. 
 
§ 1º - O coordenador de curso encaminhará a todos os departamentos que ministrem disciplinas para o 
interessado a autorização do regime de exercícios domiciliares, quando for o caso. 
§ 2º - O aluno ou seu representante deverá procurar nos departamentos as respectivas indicações dos 
exercícios domiciliares, responsabilizando-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos pelo(s) professor(es) 
da(s) disciplina(s). 
§ 3º - Nas disciplinas cuja natureza seja incompatível com os exercícios domiciliares, o aluno terá, se 
necessário, mediante requerimento aprovado pelo colegiado do curso e enviado pela coordenação de curso ao 
DAA, sua matrícula removida no semestre/ano em que ocorreu a incapacidade, visando salvaguardar o Índice de 
Rendimento Acumulado (I.R.A.) previsto no artigo 109 desta Resolução. 
 
 

SEÇÃO VI 
Do Registro e Cadastramento dos Resultados da Avaliação 

 
Art. 108 - Compete exclusivamente ao DAA fornecer ao aluno, mediante requerimento, histórico escolar, 
certidões de aprovação em disciplinas e outros documentos comprobatórios da sua vida acadêmica. 
 
Parágrafo Único – É de inteira responsabilidade do aluno conferir o histórico escolar parcial fornecido pelo DAA a 
cada início de semestre/ano, solicitando a sua correção, se for o caso, no prazo de sessenta (60) dias contados a 
partir do envio pelo DAA à coordenação do curso previsto no Calendário Escolar. 
 
 

SEÇÃO III 
Da Segunda Avaliação Final 

 
Art. 101 - Terá direito à realização de exames de segunda avaliação final nas disciplinas de regime anual o aluno 
que preencher as seguintes condições: 
 

I - Alcançar frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) no período regular de atividades 
da disciplina; 

 
II - Obter, no mínimo, grau numérico quarenta (40) de média aritmética, na escala de zero (0) a cem 

(100), no conjunto de tarefas realizadas pela disciplina; 
 
III - Requerer o direito ao departamento responsável pela disciplina até dois (02) dias úteis antes do 

prazo final de consolidação de turmas por parte do mesmo, definido pelo Calendário Escolar. 
 
Parágrafo Único – Não cabe a segunda avaliação final em disciplinas semestrais, em disciplinas ministradas em 
período especial, nem tampouco em disciplinas de Estágio, Monografia e Projeto. 
 
Art. 102 - Os exames de segunda avaliação final serão realizados em data prevista no Calendário Escolar. 
 
Art. 103 - Nos exames de segunda avaliação final serão aprovados na disciplina os alunos que obtiverem grau 
numérico igual ou superior a cinquenta (50) na média aritmética entre o grau do exame de segunda avaliação 
final e a média do conjunto dos trabalhos escolares, desconsiderado o exame final. 
 

§ 1º - Nos exames referidos, não haverá segunda chamada. 
 

§ 2º - No caso de não comparecimento do aluno requerente ao exame de segunda avaliação final, a sua 
nota final será igual ao cociente da divisão da média geral do período letivo, incluído o exame final, pelo fator dois 
(02). 
 


