
 

 

PROCEDIMENTO PARA 2º CHAMADA 

Este documento está em acordo com a RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 243 (11 e fevereiro de 

2015) – Regulamento de Ensino – art. 25. 

 

1. Só haverá segunda chamada de avaliações parciais que gerarão as Notas Parciais 

(NAPs). 

2. Deverá protocolar (Protocolo Geral – Prédio da Reitoria) justificativa (atestado 

médico) e encaminhar à COORDENADORIA DO CURSO no prazo de dois dias úteis 

após a data da avaliação – Tem um formulário próprio encontrado no próprio 

local. 

3. Recebido a documentação a COORDENADORIA DO CURSO DE ZOOTECNIA 

encaminhará para análise e parecer do Serviço Médico. 

4. Após deferimento (aceitação das justificativas) a COORDENADORIA DO CURSO 

notificará o professor no prazo de 7 dias úteis após a data de recebimento da 

documentação.  

5. Motivos que serão considerados para análise: 

a. Doenças infectocontagiosas, impeditivas do comparecimento, e demais 

problemas de saúde, desde que seja anexado atestado médico reconhecido 

na forma da lei, constando o código internacional de doenças (CID). 

b. Ter sido vítima involuntária de ação de terceiros, apresentando boletim de 

ocorrência. 

c. Manobras ou exercícios militares comprovados por documento da respectiva 

unidade militar. 

d. Luto por parente em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o 

segundo grau (irmão e tios), cônjuges ou companheiros (as), anexando cópia 

de atestado de óbito. 

e. Convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou 

para eleições em entidades oficiais, comprovada por declaração da 

autoridade competente. 

f. Impedimentos gerados por atividades previstas e autorizadas pela 

Coordenadora do respectivo curso ou instância hierárquica superior da UFRA. 

g. Direitos outorgados por lei. 

6. Realizar a prova entre as datas estabelecidas em plano de ensino para a realização 

da segunda AVALIAÇÃO e a PROVA SUBSTITUTIVA (PS). 

7. Caso a avaliação não seja realizada no dia previsto o discente perderá o direto de 

requerimento de segunda chamada daquela prova. 

8. Casos excepcionais ficarão a critério da Coordenadoria do Curso. 


