
 

 

 

REQUERIMENTO 

 

 

Nome do Aluno: ________________________________________________________________________ 

Registro DRE :   ________________  Tel.Residencial : ______________ Celular:  _________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 
 

EXERCÍCIOS DOMICILIARES - Deverá ser solicitado no início da doença (anexar  documentação 

comprobatória); 
Seguindo as normas gerais, abaixo citadas, aprovadas em 14 de junho de 2000 pelo Conselho de Ensino de Graduação do IE/UFRJ: 

A freqüência mínima obrigatória é de 75% do total de aulas ministradas. Nos casos abaixo, a freqüência será parcialmente 

suplementada pela execução de trabalhos sistemáticos estabelecidos pelo Conselho de Graduação do IE/UFRJ:  

- condições de saúde que o(a) impeçam de deslocar-se para a Unidade;  

- estado de gestação a partir do oitavo mês e licença-maternidade; 

- convocação para o serviço militar ativo; 

- convocação para júri; e 

- participação em atividades científicas, desportivas ou artísticas relacionadas com seu curso. 

Os casos previstos acima devem portanto ser reportados e tratados durante o período de impedimento e não ao final do período 

escolar. Nesse sentido adotamos o espírito da Resolução CEG 15/71 artigo 10º e parágrafo 2:  

“Art.10º A aprovação do aluno será representada por nota final igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros) e freqüência  igual ou 

superior a 75% do tempo de ensino da disciplina. 

§2º Em caso de doença comprovada que impeça o comparecimento do aluno, a freqüência poderá ser parcialmente suplementada 

pela execução de trabalhos sistemáticos estabelecidos pelo departamento.” 

 

 SEGUNDA CHAMADA DE PROVA (anexar documentação comprobatória) 

Para solicitar a segunda chamada, o aluno deverá entregar solicitação na Secretaria Acadêmica de Graduação do IE, na forma de 

requerimento padrão, devidamente preenchido e acompanhado dos documentos comprobatórios da justificativa apresentada, em 

prazo não superior a três (3) dias úteis (ou setenta e duas horas úteis) após a realização da prova. 

O professor deverá, automaticamente, conceder segunda chamada de qualquer verificação realizada em classe aos alunos 

enquadrados nos casos de tratamento especial previstos abaixo: 

- condições de saúde que o(a) impeçam de deslocar-se para a Unidade; 

- estado de gestação a partir do oitavo mês e licença-maternidade; 

- convocação para o serviço militar ativo; 

- convocação para júri; e 

- participação em atividades científicas, desportivas ou artísticas relacionadas com seu curso. 

Disciplina           Professor          Data de Prova 
 

_______________________________  _____________________________ ____/____/___ 

_______________________________  _____________________________ ____/____/___ 

_______________________________  _____________________________ ____/____/___ 

 

Rio de Janeiro ____/____/____    ___________________________________________ 

               Assinatura do Requerente 
 
 

Ciência do(s) Professor(s) 

 

Data:              ____/____/____  Assinatura: _________________________________________ 

Data:              ____/____/____  Assinatura: _________________________________________ 

Data:              ____/____/____  Assinatura: _________________________________________ 
 

 


