
CANCELAMENTO DE AÇÃO SOCIAL VIA EMAIL 

Para acadêmicos do Câmpus Curitiba. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

1. O cancelamento via e-mail somente ocorre durante o período de inscrição via 

internet.  

2. O cancelamento não implica na perda da carga horária realizada. 

3. O cancelamento deve ser solicitado pelo próprio acadêmico, por meio de sua conta 

de e-mail, não sendo aceito cancelamento solicitado por terceiros. 

4. Não enviar arquivos anexados, mas sim a solicitação no próprio corpo do e-mail. 

5. Limite de 2 cancelamentos de atividades.  

 

Os acadêmicos que desejarem cancelar sua inscrição, para alguma ação social não 

realizada ou parcialmente realizada, deverão copiar o texto abaixo e enviar por e-mail (no corpo 

do texto do e-mail) ao Núcleo de Projetos Comunitários.  

Os cancelamentos são realizados das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, por ordem de 

chegada. Assim que efetuado, será enviado um e-mail confirmando o cancelamento.  

Para cada ação social inscrita deve-se preencher um formulário. Por exemplo: se você 

efetuou inscrição para duas ações sociais e deseja solicitar o cancelamento de ambas, deve-se 

preencher dois formulários contendo as informações específicas de cada ação.  

E-mail Câmpus Curitiba: projeto.comunitario@pucpr.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:projeto.comunitario@pucpr.br


Assunto: CANCELAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 

COPIAR O TEXTO ABAIXO, PREENCHER AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS E ENVIAR NO CORPO 

DO EMAIL: 

 

Eu_______________________________________________ acadêmico (a) do 

curso______________________________________, matriculado (a) sob o código da 

carteirinha nº____________________________ solicito o cancelamento da atividade abaixo 

por motivo de ________________________________________. 

Instituição: 

Atividade: 

Datas a serem canceladas: xx/xx/xxxx, xx/xx/xxxx, xx/xx/xxxx, xx/xx/xxxx, xx/xx/xxxx 

Você realizou algum dia dessa atividade?  (  )SIM (  ) NÃO 

Quais datas? xx/xx/xxxx, xx/xx/xxxx, xx/xx/xxxx 

 

 

Para preencher as informações acima acesse o Portal do Aluno do Projeto Comunitário e faça o 

download do comprovante de inscrição: 

https://agiledeploy.pucpr.br/novoprojetocomunitario/InscricaoAlunoes.aspx 

 

  

 

 

https://agiledeploy.pucpr.br/novoprojetocomunitario/InscricaoAlunoes.aspx


Exemplo de preenchimento: 

Eu João da Silva, acadêmico (a) do curso Letras Português – Inglês, matriculado (a) sob o 

código da carteirinha nº 10188888888-8, solicito o cancelamento da atividade abaixo por 

motivo de saúde. 

Instituição: APMF do Colégio Estadual Senhorinha de Moraes Sarmento 

Atividade: Brincando com as letras 2018/1º - 01 

Datas a serem canceladas: 11/05/2018 

Você realizou algum dia desta atividade?  (  )SIM ( X) NÃO 


