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Boa tarde!

'q,

Veio por meio desse e- ail conversar com a senhora sobre minha situação.
Meu bebê era para ascer apenas mês que, vem, mas ele se apressou uni
pouco e veio dia' 1 .desse mês. No dia 15 desse mês sair da maternidade e fui
diretamente à Ufal dar entrada na minha licença maternidade, minha irmã que,
entregou a xerox de nascido vivo, no meu sistema já está aparecendo a minha
licença, então quanto a isso estou despreocupada .•• .' 4-

Falei com alguns professores sobre como seda minhas' atividades já que não
volto mais nesse período, minha volta a Universidade é apenas dia 8 de agosto
e gostaria é claro de aproveitar o máximo qom meu bebê. Porém eu havia
esquecido que deveria fazer uma carta de pedido de auxilio domiciliar, lembrei
apenas porque uma colega minha perguntou. '
Alguns professores para me enviar os trabalhos que devo fazer precisa de uma
solicitação, creio eu, ou melhor, eu entendi que é uma solicitação da
coordenação do curso, mas para isso precisaria enviar essa carta.
Tentei me comunicar com alguém para resolver essa situação, falei com uma
moça do CRCA e ela me deu seu contato, porém hoje estou enviando ao invés
de uma carta de pedido de auxilio domiciliar, um REQUERIMENTO.
Professora fiquei preocupada porque essa carta já deveria ter sido entregue,
mas realmente passou despercebido, e também pensei que daria tempo de
resolver esses detalhes antes do bebê nascer, mais como ele foi um pouco
adiantado não tive como.
Esse requerimento servirá né? Por favor tente me ajudar, estou um pouco
preocupada.
Mas para todo caso mandarei um e-mail para todos professores pedindo para
que eles me direcionem alguma atividade, mas se a senhora puder tente entrar
em contato com eles! ;-
Aguardo uma resposta, desde já agradeço!

Att. Alessandra Meio Medeiros

Beijos!
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