
Boa Tarde professores doutores

Venho por meio deste escrito, relatar o processo que percorro durante os 6 últimos meses. Realizei a 
segunda prova de bases matemáticas , necessitando tirar 1,8 para passar devido a minha boa nota na 
primeira prova. 

A partir daí os problemas surgiram eu realizei a segunda prova, e estou tentando provar desde então que o 
professor dr. Dimas perdeu a minha prova.

Tratei com ele primeiro a resolução do problema e não conseguimos chegar a um concesso , e mesmo 
tentando resolver junto dele , já me colocou F direto , e naquele momento só me autorizou a fazer a sub ou 
a rec, e somente posteriormente mudou suas diversas posições.

Os e-mails que tratei com o professor seguem em anexo no pedido da prograd e aqui abaixo. 

Tentei a solução com o professor dr. Ramon , este tentou mediar mas informou que o professor dr. Dimas 
disse:  que me procurou quando deu por conta que só tinha minha folha de perguntas e não a de provas, 
isso o professor Dimas me informou de outro forma nos emails que seguem abaixo e somente em um 
segundo email e de forma diferente não disse que me procurou mas sim que olhou ao redor da mesa, 
porém o professor dr . Dimas conferia quando estregavamos se estavam a folha de pergunta e resposta 
juntas

Quando o professor dr. Dimas, me informou que me procurou eu fui averiguar essa informação com os 
outros alunos que estavam ainda em sala, todos com quem eu conversei informaram que ele não saiu de 
sala, que não foi me procurar, e que ele esava conferindo a entrega das duas folhas a de pergunta e reposta 
ao fim da prova , uma aluna que autorizou colocar o nome dela no processo que entrei junto a prograd, e 
disse que conversaria com os senhores caso fosse necessário que ele não saiu de sala e que conferiu que 
entreguei as duas folhas, que não mudou a postura dele, o nome da aluna é Rebeca e os outros dados dela 
estão no pedido de revisão de conceito, os outros alunos se mostraram temerários em falar com os 
senhores.

E naquele dia meu pai me buscou na faculdade, no horário do fim da aula, eu acabei a prova antes do fim 
portanto eu estava na faculdade e afirmo que não fui procurado.



Eu procurei os colegas de sala para não ficar somente a minha palavra contra a dele.

o primeiro e-mail que troquei com o professor dr. Dimas ,  este informa que não sabe o que aconteceu, 
somente quando eu insisto, ele fala que me procurou posteriormente, ele falou claramente da primeira vez 
que não sabia o que tinha acontecido

primeiro email do professor Dr. Dimas

segundo email do professor Dr. Dimas, no proximo email que está anexado ao processo da prograd ele pede
que eu aguarde, no quarto email ele me eniva isso que está abaixo e , como está claro no e-mail passa a 
situação para mim , dizendo que eu peguei a prova, mesmo que ele tenha usado a palavra por engano, ele 
claramente acusa de está tentando enganar, afinal eu estou questionando a perda da folha de respostas da 
prova no 3 e-mails anterirores e agora o professor me diz isso.



Fora isso ele claramente fala que está com a folha de perguntas, e tem o meu nome assinado na lista, tem a 
aluna como citado a cima que comprova que ele não me procurou.

Ainda quando resolvia com o professor dr. Ramon este concorda que a prova foi perdida ( email abaixo) 
porém chama de azar do destino, e chama de declaração infeliz, mas o que o professor dr. Dimas disse está 
no e-mail. E quando questiono a fato de sim eu ser punido ao ter de fazer uma nova prova, uma prova 
diferente da dos meus outro colegas de sala, o professor Ramon informa que é uma forma de eu mostar 
que sei a matéria 

E no processo da prograd que segue anexo e abaixo o professor dr. Dimas informa que a prova foi 
extraviada, extraviada por quem ? 



Porque mesmo dado toda essa série de coisas que eu trouxe,e as várias versões para o fato que o professor 
dr. Dimas deu, ainda vai se colocada a situação da minha palavra contra a dele?

E simplesmente ta caracterizado que  o professor dr. Dimas perdeu a prova.

Essa situação se arrasta há 6 meses e nada aconteceu, eu já apresentei o tcc e fui aprovado, e fiz a 
solicitação de colação de grau junto a prograd, e essa matéria é o que está causando problema.

Desculpe incomodar os senhores professores.

Obrigado pela atenção

João Lucas


