
# Código de identificaçãoData Atualizado Nome E-mail Categoria Prioridade Status Assunto

1450 NJY-D9U-GWZU 11/03/2022 23:20 11/03/2022 23:45 MARIA CREUZA LOPES - 201311790022ARTES VISUAIS - M mcreuza83@hotmail.comRequerimento Geral Baixa Resolvido Agendar Atendimento

1449 MG2-XHP-L7H2 11/03/2022 21:38 11/03/2022 22:12 GABRIELLA OLIVEIRA PINHEIRO BORGES - 201611790052A gaborgesa@gmail.comRequerimento Geral Baixa Resolvido Confeção de documentos OFÍCIOS/CERTIFICADOS/DECLARAÇÃO -Atendido/Feito

1448 2X8-6WB-5WHR 11/03/2022 17:54 11/03/2022 17:54 Johannes Kepler Souza dos Santos johannes.kepler.ss@gmail.comAgendar AtendimentoBaixa Novo Dificuldade de matrícula nos protocolos de matrícula

1447 ATR-57H-WP2E 11/03/2022 14:34 11/03/2022 15:08 Paula Roberta Santos da Silva - (2021001943) prsds025@gmail.comRequerimento Geral Baixa Resolvido Matrícula em duas matérias

1446 7UT-3DQ-5ERP 11/03/2022 14:31 11/03/2022 16:27 Alexandre Penafort Monteiro ale.pm96@gmail.comAgendar AtendimentoBaixa Resolvido MATRÍCULA EM ESTÁGIO I E IV

1445 6X5-J1P-3SHY 11/03/2022 11:52 11/03/2022 11:52 Paloma Marinho de Moraes palomamarinhodemoraes@gmail.comAgendar AtendimentoBaixa Novo Matricula

1444 JJ6-H7U-R826 11/03/2022 10:03 11/03/2022 10:03 ESTELA VITORIA SANTOS MORENO vitoriaap80@hotmail.comAgendar AtendimentoBaixa Novo Solicitação de novo ofício relacionado ao estágio supervisionado

1443 58P-PVV-Z5UN 10/03/2022 23:24 10/03/2022 23:24 Cecília Maíra Lima de Freitas ceciliamaira.lima@gmail.comRepresentante de ClasseBaixa Novo Chapa Formada para Eleição do Cahis

1442 Z5A-D2U-JR9N 10/03/2022 14:24 10/03/2022 14:24 Edilson de Souza Gibson Junior edilson.gibson92@gmail.comRequerimento Geral Baixa Novo Matricula em AACC - Semestre 2021.2

1441 YZ5-GGM-U237 10/03/2022 13:40 10/03/2022 13:40 Ester Farias da Silva fariasester2@gmail.comRequerimento Geral Baixa Novo Professora voluntária( ensino  extensão)

1440 XME-WZH-ZS72 10/03/2022 11:02 10/03/2022 11:02 ADISON DA S FURTADO adison.furtado@gmail.comAgendar AtendimentoBaixa Novo Matrícula TCC 2

1439 TVX-YBR-UGET 10/03/2022 08:49 10/03/2022 08:49 Marcus Vinicius Brito Guedes marcusguedesh@gmail.comRequerimento Geral Baixa Novo EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO

1438 TD6-2TM-B45X 10/03/2022 08:45 10/03/2022 08:45 Marcus Vinicius Brito Guedes marcusguedesh@gmail.comRequerimento Geral Baixa Novo Abertura do Processo de Colação de Grau

1437 NY9-W6Z-LBWY 09/03/2022 16:27 09/03/2022 16:27 CESAR DOS SANTOS RODRIGUES FILHO cesarfilho.historia.unifap@gmail.comRequerimento Geral Baixa Novo Matrícula em Estágio

1436 BVQ-M1B-8U59 09/03/2022 16:09 09/03/2022 16:09 CESAR DOS SANTOS RODRIGUES FILHO cesarfilho.historia.unifap@gmail.comRequerimento Geral Baixa Novo Matrícula em História do Brasil República

1435 R4E-B32-XNZQ 09/03/2022 14:45 09/03/2022 14:45 DANIEL SANTIAGO CHAVES RIBEIRO daniel.s.chaves@gmail.comRequerimento Geral Baixa Novo Solicitação de Inclusão de Ponto de Pauta

1434 UAW-L6L-TDDG 09/03/2022 11:03 09/03/2022 17:21 Alícia Manuela Santos Picanço de Miranda aliciamiranda2112@gmail.comAgendar AtendimentoBaixa Resolvido Matrícula estágio IV e prática VII

1433 GN8-SX9-VXZV 09/03/2022 10:47 09/03/2022 16:37 Alícia Manuela Santos Picanço de Miranda aliciamiranda2112@gmail.comRequerimento Geral Baixa Resolvido Reprovação incorreta

1432 13Z-NH9-5TEE 09/03/2022 02:29 09/03/2022 02:29 Erick Diego Guedes França erick.franca.mcp@gmail.comRequerimento Geral Baixa Novo Certificado - Aguardando análise

1431 7Z5-4BJ-81E7 09/03/2022 00:34 09/03/2022 01:11 LARA VANESSA DE CASTRO FERREIRA-1266224 laravcf@gmail.com Requerimento Geral Alta Resolvido Solicito Abertura das cadernetas (Diário)

1430 1HZ-5Y6-PGVL 09/03/2022 00:00 09/03/2022 00:27 VERONICA XAVIER LUNA - 3176083 xavierlunav@gmail.comRequerimento Geral Baixa Resolvido Atendimento Eletrônico e Presencial Coordenação do

1429 HG9-WZM-RR8M 08/03/2022 11:35 08/03/2022 11:35 TAISSA BARROS LOBATO TAISSABARROS97@GMAIL.COMRequerimento Geral Baixa Novo MATRICULA EM TCCII

1428 8SE-PLM-8TAJ 07/03/2022 22:56 08/03/2022 00:50 FERNANDA MONTEIRO CALLADO DE SOUZA (2354583) fernanda.callado@hotmail.comRequerimento Geral Baixa Resolvido Atendimento Eletrônico e Presencial Coordenação do

1427 BZ2-APT-GTQT 07/03/2022 16:12 11/03/2022 15:12 TOMIL MONTELES PAIXAO tomilmonteles@gmail.comAgendar AtendimentoBaixa Resolvido NAO FOI POSSÍVEL DEFENDER O TCC até o prazo final

1426 EX9-ZDM-1BP9 07/03/2022 15:39 07/03/2022 15:39 Aline dos Santos Coutinho scaline.ap@gmail.comRequerimento Geral Baixa Novo Matrícula em Estágio Supervisionado IV - Ensino Médio

1425 9T5-N98-AU98 07/03/2022 13:05 07/03/2022 13:05 Graziela Rayza de Souza Silva graziela.slv@hotmail.comRequerimento Geral Baixa Novo Nota incorreta



Mensagem Responsável Tempo dedicado Telefone (DDD): CPF Obter solicitações de:Sexo: Responsável para análise de Crédito:NOME DA DISCIPLINA (Código) Cursada em Outra IES (Conforme histórico e ementário)Disciplina (Componente Curricular) o qual deseja solicitar créditoMatrícula Compulsória

Conforme solicitado a pedido da coordena~do curso de ARTES, MCP, a mesma foi atendida previamente através do contato (96)9 8429-6270, 19:12, nesta data  acerca da sua colação de grauFERNANDA MONTEIRO CALLADO DE SOUZA (2354583)00:23:05 (96)9 9912-2044 803.419.262-72 Confirmar entrega de documento Colação de Grau (Enviou pelo SIGAA?)Feminino

Em atenção a Coordenadora expedição de certificado  CEP:	68900040  Logradouro:	AV CORA DE CARVALHON.°:	1598Bairro:	CENTRAL Complemento:	CASA AUF:	Amapá Município:Macapá _________ mae: MARIA GORETE RAMOS DE OLIVEIRA BORGES _____  10h34 - +5591996217357 - Só liga mesmo. Ela está aguardando a tua ligação. Só ligação. As 11h00 Quanto ao certificado vamos resolver já hoje ok Estou aqui na sala Estas aqui na salaFERNANDA MONTEIRO CALLADO DE SOUZA (2354583)00:32:55 (91)9 96217357 004.328.562-77 Atestado/Certidão Feminino

Olá! Gostaria de resolver algumas dificuldades nos protocolos de matrículasGABRIELA BALIEIRO SANCHES00:00:00 969981468807 01703239270 Masculino

Discente solicitou nesta data matricula nos componente curricular elencado no MAPA DE OFERTA para turma 2021.1 (TARDE),  e na oportunidade a mesma pede REDEFINIÇÃO DE senha de acesso ao SIGAA.   a Mesta esta com dificuldade de acesso.Marquinhos Albuquerque00:33:35 (96)9 9170-4672 036.704.462-57 Agendamento de Teleatendimento (Remoto)Feminino

Entrega dos documentos exigidos para a matrícula, como eu sou de uma turma antiga, não tenho nome nas listas divulgadas.LARA VANESSA DE CASTRO FERREIRA-126622400:18:49 96984208197 02020968231 Masculino

Solicitação de Matrícula em tcc IIMarquinhos Albuquerque00:00:00 96981350757 02921657228 Feminino

Preciso de um novo ofícioGABRIELA BALIEIRO SANCHES00:00:00 96991469175 02577412240 Feminino

A última gestão não tocou o processo de nova chapa para a eleição. Há uma nova chapa formada para tocar o processo porém encaminhando data para assembléia.Marquinhos Albuquerque00:00:00 96984008485 919.675.972-00 Feminino

Gostaria de efetivar matricula em AACC no semestre 2021.2 tendo em vista já ter cadastrado as 210 horas no SIGAA.EDINALDO PINHEIRO NUNES FILHO	220666200:00:00 96981018121 00651629276 Matrícula Atividade Complementar AACC (mediante apresentação dos certificados 210h no SIGAA > Atividade Autônoma )Masculino

Sou Ester Farias Da Silva, Advogada, especialista em Gestão e docência do Ensino Superior.  Em contato com o coordenador do projeto social PROSEAR, venho manifestar interesse em participar do projeto como professora voluntária.Marquinhos Albuquerque00:00:00 61991082202 7432315200 Serviço voluntário, Lei 9.608/1998Feminino

Solicito o link para matrícula avulsa em TCC2 para ano /semestre 2021.2, pois o prazo esta esgotando 13/03/2022. Ou informe o procedimento que será adotado.GABRIELA BALIEIRO SANCHES00:00:00 96991716719 52430693291 Masculino

Solicito a emissão do certificado de conclusão da graduação em Lic. em História. A solicitação e emissão são possíveis porque já abri o processo de colação de grau.  Esta demanda tem urgência pois preciso do documento para ingressar em trabalho em um centro de pesquisa e sem este documento não será possível o ingresso.Marquinhos Albuquerque00:00:00 96 984327990 027.129.026-50 Confirmar entrega de documento Colação de Grau (Enviou pelo SIGAA?)Masculino

Solicito abertura do processo de colação de grau. Já defendi o TCC, realizei todas as disciplinas e estágios, assim como o ENADE.  Os documentos solicitados já foram enviados pelo SIGAA através do registro de atividades autônomas.  Estou a disposição para qualquer esclarecimento. 96 984327990EDINALDO PINHEIRO NUNES FILHO	220666200:00:00 96 984327990 027.129.026-50 Confirmar entrega de documento Colação de Grau (Enviou pelo SIGAA?)Masculino

Boa tarde, Marquinhos! Estou com problemas para entender como está funcionando o procedimento para Matricula em Estágio Supervisionado em Docência I - Ensino Fundamental (DFCH0228), com a Profa. Júlia M. Barbosa, na Turma 2019.2 ou com a Profa. Lara de Castro, na Turma 2018.2, pois existem dois avisos distintos sobre o assunto: um diz que eu tenho que protocolar uma requerimento com todos aqueles documentos que estão no site e outro diz que tenho que agendar atendimento presencial com você. Por esse motivo estou escrevendo esse requerimento. Como devo preceder, de fato?ANDRIUS ESTEVAM NORONHA - matrícula SIAPE 199114700:00:00 96981180294 00778378276 Requerimento Geral (descreva em mensagem)Masculino

Boa tarde, marquinhos! Escrevo essa mensagem, pois estou tendo dificuldades para realizar minha matrícula no Componente Curricular História do Brasil República (DFCH0236). O Sigaa me informou que já paguei componente curricular equivalente, porém, em meu histórico, a pendência continua. Como resolver esse problema?José Wlademir Barros Ramos00:00:00 96981180294 00778378276 Ofício (descreva em mensagem)Masculino

Prezada Coordenação, Boa tarde.  Com os mais cordiais cumprimentos, peço a apreciação em Colegiado, ou se possível a aprovação ad referendum por motivos de financiamento, do projeto de extensão "Tecnologias inovadoras para o trabalho e a sustentabilidade nas cadeias produtivas da sociobiodiversidade amazônica no Amapá" cujo docente Prof. Dr. Daniel Santiago Chaves Ribeiro apresenta-se como partícipe.   Tentei fazer o upload do projeto, mas infelizmente a plataforma não permitiu.  Agradeço a atenção e aguardo por favor o vosso retorno.  DCJosé Wlademir Barros Ramos00:00:00 96981314324 10218565763 Requerimento Geral (descreva em mensagem)Masculino

Solicito horário para tirar dúvidas e conseguir efetuar a matrícula nas disciplinas estágio IV e prática pedagógica VII.LARA VANESSA DE CASTRO FERREIRA-126622400:43:09 96991496229 03243011205 Feminino

Fui reprovada incorretamente nas duas disciplinas em que a docente Mariana Gonçalves foi responsável durante o semestre de 2020.2  e gostaria de solicitar a mudança do status no sigaa para aprovadaMARIANA DE ARAUJO GONCALVES	101560000:00:06 96991496229 03243011205 Agendamento de Teleatendimento (Remoto)Feminino

Boa noite,  Submeti para análise alguns meses atrás alguns certificados meus e até o momento não obtive resposta. Minha preocupação é se serão aceitos ou não, para que eu possa providenciar outros.ANDRIUS ESTEVAM NORONHA - matrícula SIAPE 199114700:00:00 96981020775 78826110263 Requerimento Geral (descreva em mensagem)Masculino

de:	Lara de Castro <laravcf@gmail.com> para:	Coordenação do Curso de História <historia@unifap.br> data:	8 de mar. de 2022 16:20 assunto:	Solicitação de abertura de caderneta enviado por:	gmail.com assinado por:	gmail.com Segurança:	 Criptografia padrão (TLS) Saiba mais ------------- Prezada coordenação, Solicito a abertura das cadernetas  DFCH0237 - METODOLOGIAS DA PESQUISA HISTÓRICA - T01 (consolidação)  e DFCH0251 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM DOCÊNCIA IV - ENSINO MÈDIO para lançar a nota e finalização das atividades de estágio das discentes:  2017008901 - RENATA GAMA MAGNO (7,0) 2017005839 - ADRIANI CAROLINI LAMBERT SIQUEIRA (7,5)  As duas disciplinas carecem de atividades de campo que não estão sincronizadas ao semestre regular da universidade. Dessa forma, somente agora pudemos encerrar as atividades das duas.   Atenciosamente,  Lara de CastroEDINALDO PINHEIRO NUNES FILHO	220666200:35:26 (96)9 8101-2768 001.127.533-29 Lançamento de NotasFeminino

de:	Verônica Xavier Luna <xavierlunav@gmail.com> para:	"Mister Srº Marquinhos Black (Mr. Mk)" <msa@unifap.br> data:	8 de mar. de 2022 00:15 assunto:	DOC LARA enviado por:	gmail.com assinado por:	gmail.com Segurança:	 Criptografia padrão (TLS) Saiba mais  Segue documento para ser protocolado e encaminhado à professora Lara de Castro.   Att,  Verônica Xavier LunaLARA VANESSA DE CASTRO FERREIRA-126622400:26:34 (83)9 9860-8277 403.279.224-00 Agendamento de Teleatendimento (Remoto)Feminino

Venho através desse solicitar matricula na disciplina de TCCII para o semestre letivo.  Com previsão de defesa em Junho /2022.EDINALDO PINHEIRO NUNES FILHO	220666200:00:00 96991978782 02801187240 Requerimento Geral (descreva em mensagem)Feminino

POP – Procedimento Operacional Padrão  OBS1:? necessário ?	providencie a documentação conforme disponível  no site: https://www2.unifap.br/artes/ PROCESSO PARA COLAÇÃO DE GRAU 1º PASSO - O aluno deve dar entrada, quando o currículo acadêmico estiver integralizado (ou seja, seu histórico escolar concluído), para isto, acesse seu currículo escolar no portal discente no SIGAA < https://sigaa.unifap.br/sigaa/public>   Campus Marco Zero do Equador - Macapá -  07/03/2022 22:47:02 - https://graduacao.unifap.br/artesMarquinhos Albuquerque01:54:01 (91)9 9621-7357 237.077.042-20 Agendamento de Teleatendimento (Remoto)Feminino

solicito atendimento para o cancelamento da disciplina de TCC IIGABRIELA BALIEIRO SANCHES00:02:43 96981143752 02155155280 Masculino

Desejo me matricular em Estágio Supervisionado IV - Ensino MédioANDRIUS ESTEVAM NORONHA - matrícula SIAPE 199114700:00:00 96981125606 01699995214 Matrícula Compulsória (Prazo 16/10/2021)Feminino

Olá, solicito a correção da nota na componente curricular História de culturas africanas (DFCH0231), que foi lançada incorretamente pelo docente que ministrava a componente. A avaliação dada a nota incorreta, havia sido em grupo, na qual uma de nossas colegas obteve pontuação diferente das outras integrantes. Já houve o pedido da correção através de requerimentos solicitados por uma das integrantes do grupo Lyandra Beatriz Mendes Monteiro, o qual já foi deferido pela coordenação.José Wlademir Barros Ramos00:00:00 96991428417 96959266220 Lançamento de NotasFeminino



Representante de Turma ou Centro AcadêmicoData provável (possível de alterações):SEMANA: Possibilidade de Horário (à Confirmar):Alerta do Agendamento:Unidade de Atendimento:Curso Envio PAID Nome do Orientador(a)Re-Cadastramento - Ano/Período:Motivo da Urgência:Prazo de Resposta: (A partir de 07 dias úteis)

3 - Risco de perecimento de direito do(a) interessado(a)18/03/2022

3 - Risco de perecimento de direito do(a) interessado(a)18/03/2022

19/03/2022 2° Segunda-feira Vespertino 14:00 Deseja receber SMS com alerta do agendamento no dia anterior à data selecionada? (Confirmação via E-mail)CEPAP 0 - Não há Urgência (segue o fluxo/de Práxis)

3 - Risco de perecimento de direito do(a) interessado(a)18/03/2022

18/03/2022 6° Sexta-feira Vespertino 16:00 Deseja receber SMS com alerta do agendamento no dia anterior à data selecionada? (Confirmação via E-mail)CEPAP 3 - Risco de perecimento de direito do(a) interessado(a)

18/03/2022 2° Segunda-feira Vespertino 14:00 Deseja receber SMS com alerta do agendamento no dia anterior à data selecionada? Sim (Confirmação via Zap ou SMS)Coordenação do Curso (Bloco dos Professores)

18/03/2022 6° Sexta-feira Vespertino 14:00 Deseja receber SMS com alerta do agendamento no dia anterior à data selecionada? (Confirmação via E-mail)CEPAP 8 - Campo obrigatório não informado.

Representante do Centro Acadêmico Licenciatura em História (CCH-LIC) Semestre: 2021.2

0 - Não há Urgência (segue o fluxo/de Práxis)22/03/2022

0 - Não há Urgência (segue o fluxo/de Práxis)17/03/2022

17/03/2022 5° Indisponível Matutino Atendimento InternoDeseja receber SMS com alerta do agendamento no dia anterior à data selecionada? (Confirmação via E-mail)Coordenação do Curso (Bloco dos Professores) 0 - Não há Urgência (segue o fluxo/de Práxis)

0 - Não há Urgência (segue o fluxo/de Práxis)17/03/2022

0 - Não há Urgência (segue o fluxo/de Práxis)18/03/2022

0 - Não há Urgência (segue o fluxo/de Práxis)16/03/2022

0 - Não há Urgência (segue o fluxo/de Práxis)16/03/2022

3 - Risco de perecimento de direito do(a) interessado(a)18/03/2022

17/03/2022 4° Quarta-feira Vespertino 14:00 Deseja receber SMS com alerta do agendamento no dia anterior à data selecionada? (Confirmação via E-mail)CEPAP 3 - Risco de perecimento de direito do(a) interessado(a)

3 - Risco de perecimento de direito do(a) interessado(a)18/03/2022

8 - Campo obrigatório não informado.16/03/2022

3 - Risco de perecimento de direito do(a) interessado(a)16/03/2022

3 - Risco de perecimento de direito do(a) interessado(a)16/03/2022

0 - Não há Urgência (segue o fluxo/de Práxis)18/03/2022

3 - Risco de perecimento de direito do(a) interessado(a)14/03/2022

14/03/2022 2° Segunda-feira Matutino Atendimento InternoDeseja receber SMS com alerta do agendamento no dia anterior à data selecionada? (Confirmação via E-mail)CEPAP 3 - Risco de perecimento de direito do(a) interessado(a)

0 - Não há Urgência (segue o fluxo/de Práxis)16/03/2022

0 - Não há Urgência (segue o fluxo/de Práxis)14/03/2022



Análise do Professor (PARECER) Crédito disciplinaOrientações gerais

LI E CONCORDO: 1 - O REPRESENTANTE é a pessoa que irá comparecer à unidade de atendimento da CCH.  2 - O REPRESENTANTE DEVERÁ comparecer no dia marcado com o documento de identificação.3 - A APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO é obrigatória quando o representante for praticar atos ou administrar interesses em nome de outra pessoa que estejam protegidos pelo sigilo.4 - NEM TODOS OS SERVIÇOS prestados nas Unidades de Atendimento da CCHL são agendáveis. 5 - NO DIA DO ATENDIMENTO, é obrigatório levar a Código do Chamado impressa ou anotada. 6 - NO CASO DE DESISTÊNCIA do agendamento, o cancelamento deverá ser feito até às 24 horas do dia anterior ao marcado. 7 - FICARÁ PROIBIDO o agendamento por 30 dias quando o contribuinte ou o representante não comparecer duas vezes nos dias e horários agendados num período de 90 dias.

LI E CONCORDO: 1 - O REPRESENTANTE é a pessoa que irá comparecer à unidade de atendimento da CCH.  2 - O REPRESENTANTE DEVERÁ comparecer no dia marcado com o documento de identificação.3 - A APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO é obrigatória quando o representante for praticar atos ou administrar interesses em nome de outra pessoa que estejam protegidos pelo sigilo.4 - NEM TODOS OS SERVIÇOS prestados nas Unidades de Atendimento da CCHL são agendáveis. 5 - NO DIA DO ATENDIMENTO, é obrigatório levar a Código do Chamado impressa ou anotada. 6 - NO CASO DE DESISTÊNCIA do agendamento, o cancelamento deverá ser feito até às 24 horas do dia anterior ao marcado. 7 - FICARÁ PROIBIDO o agendamento por 30 dias quando o contribuinte ou o representante não comparecer duas vezes nos dias e horários agendados num período de 90 dias.

LI E CONCORDO: 1 - O REPRESENTANTE é a pessoa que irá comparecer à unidade de atendimento da CCH.  2 - O REPRESENTANTE DEVERÁ comparecer no dia marcado com o documento de identificação.3 - A APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO é obrigatória quando o representante for praticar atos ou administrar interesses em nome de outra pessoa que estejam protegidos pelo sigilo.4 - NEM TODOS OS SERVIÇOS prestados nas Unidades de Atendimento da CCHL são agendáveis. 5 - NO DIA DO ATENDIMENTO, é obrigatório levar a Código do Chamado impressa ou anotada. 6 - NO CASO DE DESISTÊNCIA do agendamento, o cancelamento deverá ser feito até às 24 horas do dia anterior ao marcado. 7 - FICARÁ PROIBIDO o agendamento por 30 dias quando o contribuinte ou o representante não comparecer duas vezes nos dias e horários agendados num período de 90 dias.

LI E CONCORDO: 1 - O REPRESENTANTE é a pessoa que irá comparecer à unidade de atendimento da CCH.  2 - O REPRESENTANTE DEVERÁ comparecer no dia marcado com o documento de identificação.3 - A APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO é obrigatória quando o representante for praticar atos ou administrar interesses em nome de outra pessoa que estejam protegidos pelo sigilo.4 - NEM TODOS OS SERVIÇOS prestados nas Unidades de Atendimento da CCHL são agendáveis. 5 - NO DIA DO ATENDIMENTO, é obrigatório levar a Código do Chamado impressa ou anotada. 6 - NO CASO DE DESISTÊNCIA do agendamento, o cancelamento deverá ser feito até às 24 horas do dia anterior ao marcado. 7 - FICARÁ PROIBIDO o agendamento por 30 dias quando o contribuinte ou o representante não comparecer duas vezes nos dias e horários agendados num período de 90 dias.
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