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Bom dia, prezados/as estudantes,

Informamos que quem não compareceu à  PROVA PRESENCIAL,  das disciplinas

linguagem  e  Ensino  (Caraúbas),  Literatura  Portuguesa  II  e  Tópicos  de  Gramática

(Guamaré),  Sociolinguística (São Gonçalo do Amarante) do MÓDULO IV,   pode entrar

com pedido de REQUERIMENTO DE SEGUNDA CHAMADA (anexo).

Para isso, é necessário preencher o requerimento disponibilizado em anexo, dentro

do prazo de setenta e  duas horas (72h),  portanto  vocês terão entre os  dias  24 e 26

(quarta-feira) de  Abril de 2017 para fazerem a solicitação, justificando a ausência.

ATENÇÃO:

1.  Imprima  o  requerimento  em anexo,  e  preencha  todos  os  espaços,  conforme
orientação  a  seguir.  Depois  escaneie  e  envie  para  o  e
mail:letrasead.uern@gmail.com.

2.  No  espaço  “Professor(a)”  coloque  o  nome  do  professor  para  que  possamos
direcionar o documento ao e-mail dele.

3. Preencham todos os espaços do requerimento com exceção do espaço “Despacho
do professor”, pois este campo é de uso exclusivo do professor.

4.  Após o preenchimento do documento, pedimos que salvem o arquivo com o seu
nome completo. 

5.  Ao  enviar  o  e-mail,  preencha  o  campo  "Assunto"  com  “Requerimento  de
Segunda Chamada – Módulo IV - 2016.2”.

6.  Os  professores  terão  24  horas  para  avaliarem  os  pedidos  e  decidir  sobre  o
deferimento.

7.  No  dia  28  de  Abril  de  2017  (sexta-feira),  disponibilizaremos  o  resultado  dos
pedidos na Sala da Coordenação 2016.2, no Moodle.

8. A Segunda Chamada da referida prova será dia 30 de abril de 2017 (domingo). 

Fiquem atentos!

Em caso de dúvida, comunique-nos.

Atenciosamente,
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