
Agenda Reavaliação 

Valor: __________ Vencimento: _____/_____/_______ 

Local da prova: ________________ Data da prova: _____/_____/_______ 

* preenchimento pela coordenação  

 

 

     
 

REQUERIMENTO DE REAVALIAÇÃO 

Dados pessoais / Curso 

Nome:  

CPF:  

Telefone: (    )     E-mail: 

Curso:        Local:  

Período:  

 

Prova (s) para reavaliação 

Falhas e Defeitos 

Documentação 

Corrosão 

Preparo de Superfícies / Aplicação de Tintas / Condições Climáticas 

Esquema de Pintura / Estudo de casos / Normas / Tintas 

 

Conforme Manual do Aluno: Reavaliação 

Caso o aluno alcance a média 7,0, contudo, tenha ficado em até duas matérias com notas entre 5,0 e 5,9, o mesmo terá 

direito a solicitar a reavaliação, através deste requerimento específico disponível no site, o qual deverá ser encaminhado 

para o e-mail cursos@abraco.org.br no prazo de 15 dias corridos, a contar da data de divulgação do resultado. Para ser 

aprovado, o aluno deverá obter em cada prova, que tiver a necessidade de refazer, nota maior ou igual a 6,0. Deve-se 

lembrar que para aprovação no Curso supracitado, a média aritmética final, incluindo-se as provas de reavaliação, deverá 

ser maior ou igual a 7,0. Caso contrário, o aluno será reprovado. Se o aluno não enviar o requerimento no prazo 

estabelecido, o mesmo estará automaticamente reprovado. Cada prova de reavaliação terá um custo de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). A prova será aplicada nas instalações da ABRACO com a supervisão de um funcionário do setor de 

cursos, em dia e hora a ser agendado pela coordenação, e terá que ser feita no prazo de 30 dias após o envio do 

requerimento. 

 

Assinatura do aluno: ______________________________________ Data: ____/____/______ 
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