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Centro de Ciências da Saúde
Departamento de Educação Física
MUDANÇAS DE HORÁRIO DE AULA 2020

Prezado (a) acadêmico (a) seja bem vindo ao nosso ano letivo de 2020, sabemos que em
decorrência da pandemia e todas as mudanças que estão ocorrendo estamos todos
aprendendo novas formas de convívio, trabalho e lazer. Nesse ano em virtude do
isolamento social adotamos uma nova forma para que as alterações de horário aconteçam.
Por isso, caso você tenha interesse em solicitar alguma modificação em seu horário de
aula, pedimos que observe com muito cuidado todas as informações que serão solicitadas
a você para o pedido de alteração.
Lembramos que para que a alteração de horário seja efetivada alguns aspectos devem ser
atendidos:
1 - o preenchimento deve ser realizado conforme o instruído pelo passo a passo;
2 - a solicitação será avaliada pela coordenação de curso que levará em conta: a) a
disponibilidade de vagas para a disciplina solicitada; b) se o horário não terá conflito: (por
exemplo duas disciplinas no mesmo horário); c) se a disciplina solicitada pode ser cursada
por você, considerando seu momento de formação.
***Lembramos que disciplinas como biologia celular, anatomia humana, bioquímica,
fisiologia humana e do exercício... ofertadas por outros departamentos, comumente já
apresentam turmas lotadas o que dificulta a troca de horário.
Finalizado seu pedido, a solicitação será analisada pela coordenação de curso, (fique
atento (a) ao seu e-mail pois em caso de dúvida poderemos entrar em contato com você
por lá) com a aprovação da mudança entraremos em contato com a PDA-DAA e assim você
receberá um novo horário.

Assim que você finalizar o preenchimento, pedimos que envie esse arquivo para o e-mail:
horarios.ef.2020@gmail.com juntamente do seu horário de aula.
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Para facilitar o preenchimento do documento, pedimos que se atente a como a leitura do
seu horário deverá ser feita.

Av. Colombo, nº. 5.790 – Bloco M-06 – Sala 002 – Campus Universitário – CEP 87.020-900 – Maringá – PR
Fone: (44) 3011-4315 – site: www.def.uem.br – e-mail: sec-def@uem.br

Universidade Estadual de Maringá
Centro de Ciências da Saúde
Departamento de Educação Física
Após o entedimento do seu horário é importarte que você preencha o arquivo corretamente
de acordo com seus interesses:
DADOS DO (A) ACADÊMICO (A):
*Nome do Requerente:
*Registro Acadêmico:
*Telefone:
*Curso:
*Habilitação:

Após analisar os horários disponibilizados na página do departamento e de acordo com sua
necessidade preencha o quadro a seguir com o código da disciplina e nome. Se o interesse
for em cancelar a disciplina coloque na primeira coluna, se for para matricular coloque na
segunda coluna.
CANCELAMENTO
* Código e turma da
disciplina que deseja o
cancelamento

*Nome da disciplina

PARA USO
EXCLUSIVO DA
COORDENAÇÃO

“PUXAR” DISCIPLINAS
* Código e turma
da disciplina que
deseja a matrícula

*Nome da disciplina

RESULTADO DA
ANÁLISE

*Acrescente linhas se for necessário.

Caso seu interesse seja trocar de horário de disciplina, turma ou turno, preencha o próximo
quadro.
Sair da:
Código

Ir para
Turma

Código

Turma

PARA USO EXCLUSIVO DA
COORDENAÇÃO RESULTADO
DA ANÁLISE

Acrescentar linhas se for necessário
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Use esse espaço caso queira explicar o que você deseja que seja feito de mudança em
seu horário:

*após o preenchimento enviar anexo ao e-mail esse arquivo juntamente com seu horário
de aula para: horarios.ef.2020@gmail.com

Dúvidas

também

podem

ser

enviadas

para

o

mesmo

endereço:

horarios.ef.2020@gmail.com
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