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TÍTULO I 
DOS PROCEDIMENTOS E DOS SEUS OBJETIVOS 

Art. 1.º Professores e os alunos do Curso de Graduação em Administração, com ingresso no Curso a partir do 
segundo semestre de 2007, estarão submetidos aos Procedimentos definidos neste documento, que 
tem por objetivo disciplinar a relação do aluno com os processos acadêmico-administrativos do 
Curso. 

 
 

TÍTULO II 
DA ALOCAÇÃO DOS ALUNOS EM PERÍODOS E CLASSES 

Art. 2.º   Os alunos serão distribuídos por períodos e classes, da seguinte forma: 
a) Do 1º ao 6º semestre curricular do Curso, haverá  quatro (4) classesa, em período integral de 

estudos. A distribuição por classe ocorrerá de acordo com critérios aleatórios estabelecidos 
pela Coordenadoria de Admissão nos Cursos Regulares – CACR, quando do ingresso do aluno 
no Curso. 

b) Para o sétimo (7º) e oitavo (8º) semestre curricular do Curso, haverá quatro (4) classesb em 
período parcial de estudos (manhã). 
Parágrafo Único  As classes serão mantidas ao longo do curso. 

 
 

TÍTULO III 
DA MATRÍCULA E INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS 

Seção I 
Da Inscrição em Disciplinas Obrigatórias 

 
Art. 3.º As Disciplinas Obrigatórias são aquelas que constam do Currículo Pleno de acordo com o artigo 4º do 

Regimento do Curso de Graduação em Administração da FGV-EAESP.  
 
Art. 4.º   O aluno deverá requerer a inscrição nas Disciplinas Obrigatórias por semestre. 
    Parágrafo Único  Essas inscrições estarão sujeitas aos critérios estabelecidos nos artigos 7º, 8º e 9º  

destes Procedimentos até o limite de vagas determinado por classe. 
 
Art. 5.º É vedado ao aluno cursar Disciplina Obrigatória de um semestre curricular  caso no ato da matrícula 

possua:c 1 
a) 3(três) ou mais disciplinas atrasadas em razão de reprovação ou 
b) 3(três) ou mais disciplinas atrasadas em razão de não tê-las cursado. 

 Art. 6.º O aluno excluído da Disciplina Obrigatória por falta de vaga ou pré-requisito poderá, em 
substituição, inscrever-se em outra disciplina, no período para remanejamento estabelecido no 

                                                      
a
  Para os alunos ingressantes no período do segundo (2º) semestre de 2007 ao segundo (1º) semestre de 2011 haverá três (3) classes  na Linha 

de Formação Específica de Administração de Empresas (AE) e uma (1) classe na Linha de Formação Específica de Administração Pública (AP). 
Para os alunos ingressantes a partir do segundo (2º) semestre de 2011 no Curso de Graduação em Administração haverá quatro (4) classes do 

Curso de Graduação em Administração. 
b 

Idem nota de rodapé anterior 
c
 O aluno ingressante no período do segundo (2º) semestre de 2007 ao segundo (2º) semestre de 2011 poderá progredir de semestre mesmo 

que tenha três (3) disciplinas em atraso, mas deve ter sido aprovado em ao menos uma (1) disciplina regular do semestre anterior. 
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Calendário Escolar. A inscrição estará condicionada à existência de vagas, e o preenchimento destas 
obedecerá aos critérios de prioridade estabelecidos nos artigos 7º, 8º e 9º destes Procedimentos. 

 
Seção II 

Dos Critérios para Alocação em Disciplinas Obrigatórias 
 

Art. 7.º Os critérios para preenchimento das vagas nas classes das Disciplinas Obrigatórias do primeiro (1º) 
semestre curricular serão os seguintes: 2  

 
1ª Prioridade: alunos calouros da classe para qual a disciplina é oferecida. 
2ª Prioridade: alunos que incorreram em reprovação na disciplina no semestre anterior. 
3ª Prioridade: alunos que sejam Formandos. 
4ª Prioridade: demais alunos, em ordem de Média Geral (nos termos do Art. 30º das Normas 

Aplicáveis ao Curso de Graduação em Administração, § 3º). 
Parágrafo único :   Se o número de alunos veteranos inscritos em uma determinada 

disciplina/classe ultrapassar o número de vagas remanescentes após a 
alocação dos calouros, eles serão classificados em função da média geral do 
aluno até o semestre anterior àquele a que se refere o pedido. Em caso de 
empate, serão priorizados alunos com maior Média Semestral no período 
letivo anterior ao do pedido. No caso de empate, o desempate far-se-á em 
função do maior número de créditos cursados com aprovação. Mantido o 
empate, o desempate far-se-á pela média/classificação obtida no Processo 
Seletivo para ingresso no Curso. 

 
 
Art. 8.º     Os critérios para preenchimento  das vagas nas classes das Disciplinas Obrigatórias do segundo (2º) 

ao oitavo (8º) semestre curricular serão os seguintes:1   
1ª Prioridade: alunos regulares do semestre/classe. 
2ª Prioridade: alunos que incorreram em reprovações nas disciplinas no semestre anterior. 
3ª Prioridade: alunos que sejam Formandos. 
4ª Prioridade: outros alunos, por ordem de Média Geral (nos termos do Art. 30º das Normas 

Aplicáveis ao Curso de Graduação em Administração, § 3º). 
 

 
Art. 9.º      A alocação dos alunos inscritos, quando programada classe adicional, será feita da seguinte forma: 

I  – Classe adicional no mesmo horário da classe regular: 
a) Em disciplinas do primeiro (1º) semestre curricular: os alunos calouros comporão a 

classe regular  e os veteranos, a classe adicional. 
b) Em disciplinas do segundo (2º) ao oitavo (8º) semestre curricular: os alunos com o 

mesmo semestre curricular da disciplina serão alocados na classe regular e os demais 
alunos na classe adicional.3  

 II  – Classe adicional em horário diferente do programado para a classe regular: 
- Os alunos com o mesmo semestre curricular da disciplina serão alocados na classe 

regular e os demais alunos na classe adicional. 
 Parágrafo único :  Os casos excepcionais serão definidos pelo Coordenador do CGA. 
 

Seção III 
Da Inscrição em Disciplinas Eletivas 

 
Art. 10 No período regular de matrícula, o aluno poderá efetuar a inscrição em Disciplinas Eletivas, que somente 

será permitida a partir do quinto (5º) semestre curricular. Exceção será feita às disciplinas relacionadas: 
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I – À metodologia de pesquisa.  
II – Ao IPM (International Program in Management), que poderão ser cursadas a partir do 3.º 

semestre curricular.  
III – Ao Programa de Atividades no Exterior1.  

 
Art. 11  A Secretaria Escolar preencherá as vagas, definindo os alunos efetivamente inscritos conforme limite 

de  vagas e de acordo com os seguintes critérios de prioridade: 
I – As Disciplinas Eletivas não pertencerão a um semestre curricular e qualquer aluno do 

quinto (5º) ao oitavo (8º) semestre curricular poderá nelas se inscrever.  
II –  Os alunos serão alocados às disciplinas por ordem de Média Geral (nos termos do Art. 30º 

das Normas Aplicáveis ao Curso de Graduação em Administração, § 3º).  
III –  Duas (2) vagas por eletiva, no mínimo, serão alocadas a alunos intercambistas, desde que 

haja demanda.3  

 
Seção IV 4 

Do Aproveitamento de Vagas 
 
Art. 12   O aluno poderá no dia de Aproveitamento de Vagas Disponíveis, conforme Calendário Escolar, 

incluir e/ou excluir disciplinas Obrigatórias e incluir Eletivas. 
Parágrafo único:  A alocação de disciplinas no aproveitamento de vagas ocorrerá por  ordem de 

chegada. 
 
 

TÍTULO IV 
DO DIÁRIO DE CLASSE 

Seção I 
Do Registro de Faltas no Diário de Classe 

 
Art. 13 O professor deverá registrar as faltas do aluno no Diário de Classe a cada aula. 

 
Art. 14     O professor, no final do período letivo, deverá entregar na Secretaria Escolar o Diário de Classe da 

disciplina dentro do prazo fixado para cada uma das disciplinas. O registro de notas e número de falta 
dos alunos poderá constar desse Diário ou ser entregue por meio eletrônico dentro desse mesmo 
prazo. 

 
Seção II 

Da Correção de Registros no Diário de Classe 
 

Art. 15  A correção de registros no Diário de Classe deverá obedecer aos seguintes procedimentos: 
I –  A Secretaria Escolar do Curso de Graduação é responsável por proceder às correções de erros 

inequívocos havidos nos registros dos Diários de Classe, mediante solicitação por escrito do 
professor responsável pela condução da disciplina, devidamente justificado, ou da  entrega de 
documentos comprobatórios do equívoco ocorrido.  
Esse item compreende os erros inequívocos ocorridos: 
a) na transcrição de notas para o Diário de Classe; 
b) na transcrição de faltas registradas para o Diário de Classe; 
c) na transcrição dos pesos atribuídos às notas para o Diário de Classe, considerando como 

válidos os pesos registrados no programa da disciplina. 
II – O Coordenador do Curso de Graduação tem poderes para proceder às correções de erros de 

notas nos Diários de Classe, não previstos no item I deste artigo, mediante solicitação escrita 
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do professor responsável pela condução da disciplina e após análise dos documentos 
comprobatórios ou das evidências do erro havido. 

III –  As solicitações, a que se referem os itens I e II deste artigo, devem ser entregues à Secretaria 
Escolar até o sétimo (7º) dia útil após a publicação oficial das notas finais do semestre letivo. 
Caberá ao Coordenador do Curso a decisão quanto a aceitação da solicitação entregue fora do 
prazo. 

IV –    As solicitações apresentadas nas condições previstas serão objeto de relatório semestral, 
elaborado pela Secretaria Escolar, para avaliação da Coordenadoria do Curso e da Chefia 
Departamental. 

 
 

TÍTULO V 
DA FREQUÊNCIA ÀS AULAS 

Seção I 
Do Registro de Frequência 

  
Art. 16 Para o registro de frequência do aluno deverão ser obedecidos os seguintes procedimentos: 

I  – A cada aula de cinquenta (50) minutos, o professor deverá fazer o registro da frequência do 
aluno no Diário de Classe. Esse procedimento deverá ser adotado tanto para as aulas regulares 
como para as aulas de reposição e para as visitas programadas a empresas [organizações]. No 
caso de aulas duplas, ministradas sem intervalo, caberá ao professor decidir o momento em 
que fará a segunda chamada. 

II – Recomenda-se ao professor dar ciência ao aluno sobre as faltas lançadas no registro de 
frequência. 

 
Seção II 

Do Abono de Faltas 
 

Art. 17 As faltas ocorridas em razão de serviço militar, devidamente comprovadas, nos termos da 
legislação vigente, serão abonadas automaticamente pela Secretaria Escolar, mediante 
requerimento do aluno, ou de seu representante legal, protocolado até dez (10) dias úteis após a 
data de ocorrência da falta. 

 
Art. 18 O Coordenador do CGA poderá: 
 

I –  Autorizar o abono de faltas, amparado na legislação vigente, por chamado judicial 
devidamente comprovado, mediante  requerimento do aluno protocolado na Secretaria 
Escolar, em até dez (10) dias úteis após a data de ocorrência da falta;5 

  
 II –   Conceder ao aluno o abono de faltas por: 

a)  Participação, devidamente comprovada, em eventos acadêmicos representando a FGV-
EAESP, a critério do Coordenador do CGA,  mediante requerimento protocolado na 
Secretaria Escolar até dez (10) dias úteis após a data de ocorrência da falta; 

b)   Participação em reuniões de órgãos, comissões e departamentos da EAESP para os quais 
foi eleito ou nomeado. Caberá ao presidente dos órgãos e comissões e aos Chefes de 
Departamento de Ensino comunicar, à Secretaria Escolar, a presença dos alunos que 
participaram das reuniões. 

c)  Participação em outros eventos para os quais o aluno tenha sido convocado por iniciativa 
da Escola.6 
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III - Definir, desde que considere viável em termos pedagógicos, um Regime de Estudos para 
Desportistas, próprio para alunos convocados a representar o país por meio de seleções esportivas 
oficiais ou a Escola em competições oficiais, mediante requerimento do aluno protocolado na 
Secretaria Escolar até cinco (5) dias úteis antes do período no qual o aluno estará impossibilitado 
de frequentar as atividades acadêmicas.7 

 
Seção III 

Do Regime Excepcional de Estudos 
 

Art. 19 O Regime Excepcional de Estudos, previsto no Decreto-Lei nº 1.044, de 21.10.1969, será concedido, 
no mínimo de quinze (15) e no máximo de quarenta e cinco (45) dias, a alunos do Curso de 
Graduação que estejam em condições de saúde que não permitam frequência do educando à escola, 
na proporção mínima exigida em lei, embora se encontrando, o aluno, em condições de 
aprendizagem. 

 
Art. 20 O Regime Excepcional de Estudos, previsto na lei nº 6.202, de 17.04.1975, será concedido à 

estudante em estado de gestação, a partir do oitavo (8º) mês e durante três (3) meses, podendo ser 
prorrogado, em casos excepcionais, antes e depois do parto. 

 
Art. 21  O Aluno, ou o seu representante, no prazo de cinco (5) dias letivos contados desde a data em que 

ocorreu o impedimento, deverá tomar as seguintes providências: 
I – comunicar a ocorrência do impedimento, com a devida comprovação, ao médico da escola; 
II – requerer, junto à Secretaria Escolar, a concessão do regime excepcional de estudos, indicando, 

no requerimento, a pessoa que se responsabilizará pelos contatos entre o aluno impedido e os 
professores das disciplinas em que o mesmo esteja matriculado. 

 
Art. 22 O atestado a ser fornecido pelo médico da Escola deverá conter informações claras sobre a 

incapacidade física relativa do aluno, incompatível com a frequência aos trabalhos escolares, desde 
que se verifique a conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias para o 
prosseguimento da atividade escolar em novos moldes. 

 
Art. 23  Será de competência da Coordenadoria do Curso de Graduação a decisão de deferir ou não a 

solicitação de Regime Excepcional de Estudos. 
 
Art. 24 De posse do requerimento e do atestado do médico da Escola, a Secretaria Escolar informará 

imediatamente aos professores das disciplinas em que está matriculado que o mesmo requereu e 
foi concedido o regime excepcional de estudos bem como o nome da pessoa indicada para o contato. 

 
Art. 25 Por intermédio da pessoa indicada pelo aluno, os professores providenciarão para que o mesmo 

receba, regularmente, indicações de leituras e atribuirão, como compensação da ausência às aulas, 
tarefas, trabalhos práticos e provas para efeito de avaliação. 

 
Art. 26     Ao aluno que, em função do Regime Excepcional de Estudos, não puder comparecer a provas das 

disciplinas nas quais está matriculado, no período determinado no Calendário Escolar, será facultado 
solicitar provas  em segunda (2ª) chamada, mesmo que o período de realização dessas últimas já tenha 
terminado. 
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TÍTULO VI 

DO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA PELO PROFESSOR 

Seção I 
Das Faltas, Substituições, Atrasos e Saídas Antecipadas 

 
Art. 27      A carga horária (número total de aulas) prevista para cada disciplina deverá ser cumprida 

integralmente até o encerramento do semestre letivo, devendo ser reposta toda e qualquer aula não 
ministrada, ainda que ocasionada por impedimentos amparados por lei. 

 
Art. 28    Para as ocorrências de Faltas, Substituições, Atrasos e Saídas Antecipadas deverão ser obedecidos os 

seguintes procedimentos: 
I  – As faltas que têm amparo legal deverão ser comunicadas pelo professor ao Chefe do 

Departamento de Ensino e Pesquisa e ao Coordenador do Curso de Graduação em 
Administração. 

II  –  Poderão ser justificadas, mediante solicitação e a critério da Vice-Diretoria Acadêmica, as 
aulas não ministradas em razão de participação do professor em outras atividades ou 
eventos de interesse da Escola. Ainda que justificadas, essas aulas deverão ser repostas pelo 
próprio professor ou então por outro. 

III –  O professor deverá, sempre que possível, comunicar com antecedência à Secretaria Escolar 
o seu não comparecimento à aula, para possibilitar o aviso aos alunos. 

IV –  O professor poderá ser eventualmente substituído por outro docente da FGV-EAESP, desde 
que essa substituição seja autorizada pelo Chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa e 
comunicada à Coordenadoria do Curso de Graduação em Administração. A substituição de 
um professor de carreira por um professor extracarreira deverá ser autorizada também 
pela Vice-Diretoria Acadêmica. 

V –  A aula ministrada por professor substituto, na forma do inciso IV deste Artigo, não poderá 
ser objeto de reposição. 

VI –  Não é permitida a substituição por monitores, palestrantes, professores sem vínculo 
empregatício com a FGV-EAESP ou qualquer outra pessoa não autorizada. 

VII –   Palestra ou outra atividade realizada sem a presença do professor, mesmo em horário  
regular de aula, não será considerada aula ministrada. 

VIII –  A ocorrência de atraso do professor, quando superior a dez (10) minutos e sem 
comunicação, acarretará a dispensa da classe para aquela aula de cinquenta (50) minutos, 
sendo esta considerada aula não ministrada. 

IX –  O atraso do professor, desde que inferior ou igual a dez (10) minutos, poderá ser 
compensado no mesmo dia com a eliminação do intervalo. 

X  –  Quando a soma dos atrasos e das saídas antecipadas do professor completar o equivalente a 
uma hora-aula - cinquenta (50) minutos, ela será registrada como uma aula não ministrada, 
a qual deverá ser objeto de reposição. 

XI –  Fica a critério do professor a eliminação do intervalo entre duas aulas, antecipando o 
término em no máximo dez (10) minutos, desde que comunicada previamente aos alunos. 

 
Seção II 

Da Reposição, Reposição Antecipada e Aulas Extras 
 

Art. 29   Para a reposição de aulas são previstos no Calendário Escolar, aprovado pelo Conselho de Gestão 
Acadêmica, dias específicos. 

 
Art. 30     Para as ocorrências de Reposição, Reposição Antecipada e Aulas Extras deverão ser obedecidos os 

seguintes procedimentos: 
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I –  A reposição de aulas deverá ser solicitada, com antecedência mínima de três dias (3) úteis - 
setenta e duas horas (72 horas) - mediante preenchimento de formulário disponível na 
Intranet acadêmica ou diretamente na Secretaria Escolar. Exceções poderão ser avaliadas 
pelo Coordenador no Curso de Graduação em Administração. 

II – Num mesmo dia, poderão ser ministradas no máximo quatro (4) horas-aula de reposição por 
disciplina. 

III – Poderá ser marcada reposição de aulas para dias não previstos no Calendário Escolar ou fora 
do horário regular de aula do aluno, desde que haja concordância por escrito de todos os 
alunos inscritos na disciplina. 

IV –  Poderá excepcionalmente, ser autorizada a Reposição Antecipada, quando houver data 
prevista para a ocorrência da falta. Nesse caso, serão aplicadas as mesmas normas adotadas 
para a Reposição de Aulas. 

V –   Não é permitida a programação ou ocorrência de aulas extras. Exceções, desde que 
justificadas pelo professor e aprovadas pelo Chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa, 
poderão ser avaliadas pela Vice-Diretoria Acadêmica. 

VI  –  Os horários marcados para a realização de Provas fora do horário regular de aula do aluno 
serão registrados como Reposição ou Reposição Antecipada conforme o caso. Em casos 
excepcionais, desde que previamente aprovado pelo Chefe do Departamento de Ensino e 
Pesquisa, o professor poderá solicitar à Vice-Diretoria Acadêmica que esses horários sejam 
registrados como aulas extras. 

VII –  Reposições, Reposições Antecipadas e provas realizadas fora do horário regular de aula serão 
computadas na integralização da carga horária prevista da disciplina, que não poderá ser 
excedida. Na inexistência de falta na disciplina, o professor deixará de ministrar número de 
aulas igual àquele programada para os fins acima. 

 
Seção III 

Da Visita Programada a Empresas 
 

Art. 31     Para a Visita Programada a Empresas deverá ser obedecido aos seguintes procedimentos: 
I –  Poderá ser programada visita a empresas para dia regular de aula ou de Reposição. Quando 

ocorrer em dia regular de aula, caberá ao professor da disciplina manter entendimentos com os 
outros professores das disciplinas daquele dia, a fim de viabilizar a visita. 

II – O professor deverá comunicar, com antecedência, à Secretaria Escolar a realização da visita, 
assim como o nome dos professores com os quais a troca de aula será feita. 

III – A visita será considerada Aula Regular ou de Reposição, podendo, a critério do professor, ser 
registrada como equivalente a no mínimo duas (2) e no máximo quatro (4) horas-aulas. A visita 
poderá ainda ser registrada como Reposição Antecipada. Nesse caso, na inexistência de registro 
de aula não ministrada na disciplina, o professor deixará de ministrar número de aulas igual 
àquele programado para a visita, o que deverá ser comunicado à Secretaria Escolar. 

 
 

TÍTULO VII 
DO RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS EQUIVALENTES8 

Art. 32 A solicitação de Reconhecimento de Créditos, nos termos dos artigos 32, 33 e 34 das Normas 
Aplicáveis ao Curso de Graduação em Administração, deverá ser feita mediante requerimento 
protocolado na Secretaria Escolar, no período estabelecido no Calendário Escolar e obedecerá aos 
seguintes procedimentos: 
I –  Para Reconhecimento de Créditos realizados em estabelecimentos nacionais o requerente 

deverá anexar os seguintes documentos: 
a) histórico escolar completo (dados pessoais e resultado do processo seletivo, nome, carga 

horária e notas das disciplinas), original ou fotocópia autenticada, assinado pela 
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autoridade competente da instituição; e 
b) programa da disciplina, devidamente autenticado pela secretaria da  instituição. 

II – Para Reconhecimento de Créditos realizados em estabelecimentos estrangeiros, o requerente 
deverá anexar os seguintes documentos: 
a) documento da instituição de ensino superior (histórico escolar ou certificado) na língua 

de origem em papel timbrado e com assinatura do responsável, constando o nome e carga 
horária das disciplinas cursadas, nota ou conceito obtido, assim como a escala de notas 
adotada pela instituição (nota ou conceito mínimo para aprovação). O documento deverá 
ter autenticação do Consulado Brasileiro com sede no país onde funcionar o 
estabelecimento de ensino que expediu o documento (Res. 03/85, 10.06.1985, CFE); 

b) programa da disciplina, devidamente autenticado pela secretaria da Instituição; e  
c) tradução juramentada dos documentos especificados no parágrafo II. 

III – Para Reconhecimento de Créditos de aluno com reingresso no Curso o requerente deverá 
anexar: 
a)    histórico escolar completo. 

 
 

TÍTULO VIII 
DO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

Art. 33    Na verificação do rendimento escolar, previstos nos artigos 27 e 28  das Normas Aplicáveis ao 
Curso de Graduação em Administração, serão adotados os seguintes procedimentos 9,8:  

I – Composição e especificação da nota final da disciplina: 
a) A nota final de cada disciplina é composta por uma média ponderada de 3 notas, nenhuma 

delas podendo valer mais de quarenta por cento (40%) da nota final;  
b) Cada nota pode ser composta de uma média ponderada de várias avaliações ou pode ser 

uma ύnica avaliação, aplicadas em diferentes momentos ao longo do  semestre letivo, 
conforme especificado e publicado pelo professor ou Departamento de Ensino e Pesquisa, 
no syllabus da disciplina;  

c) A especificação da composição e dos pesos de cada nota é determinada pelos professores 
ou pelo Departamento de Ensino e Pesquisa.  

d) Para cada disciplina será aplicada obrigatoriamente uma avaliação final escrita, individual  
e realizada no âmbito da Escola em data prevista em calendário escolar, podendo esta 
compor total ou parcialmente a nota III da disciplina. O peso desta deverá ser de pelo 
menos vinte por cento (20%) do valor total da disciplina. 
 

II – Divulgação de notas das avaliações da disciplina: 
a) As notas de todas as avaliações intermediárias aplicadas em diferentes momentos ao longo 

do semestre serão divulgadas aos alunos em até dez (10) dias úteis após aplicação, ou até o 
último dia de aula, o que ocorrer primeiro. 

b) A nota da avaliação final será divulgada aos alunos até cinco (5) dias úteis após a realização 
da avaliação, dentro do prazo estabelecido em calendário escolar. 

 
III – Critérios de correção, gabaritos, acesso às avaliações corrigidas e revisão de notas: 

a) Para cada tipo de avaliação o professor deve formular e tornar público os  critérios de 
correção.   

b) O professor deverá fornecer acesso à avaliação corrigida juntamente com os critérios de 
correção e, quando cabível, acompanhada pelos gabaritos. 

c) É facultado ao aluno solicitar, diretamente ao professor, revisão da correção de cada 
avaliação, até cinco (5) dias úteis após a publicação da nota.   
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d) A Secretaria Escolar agendará horário em que o professor dará aos alunos acesso à sua 
Prova Final e ciência dos critérios utilizados no processo de correção, especificamente para 
os alunos que registraram interesse por meio de requerimento.  

e) As revisões devem ocorrer em até cinco (5) dias úteis após a solicitação, exceto para  
revisão de avaliação final que ocorrerá em data definida em calendário escolar. 

 
IV – Segunda chamada de avaliações10: o aluno terá direito a uma Avaliação de Segunda Chamada, 

caso falte em avaliações individuais, escritas e com peso de pelo menos 20% da nota final 
obtida durante o semestre regular. Observações: 
a) A Avaliação de Segunda Chamada substitui a nota de uma única avaliação perdida pelo 

aluno. 
b) O professor poderá, a seu critério, aplicar Avaliações de Segunda Chamada para substituir 

mais de uma avaliação perdida pelo aluno. 
c) Os critérios para Avaliação de Segunda Chamada deverão estar publicados no syllabus da 

disciplina. 
d) A Avaliação de Segunda Chamada decorrente de falta na prova final escrita (conforme Artigo 

33, I, item ¨d¨) será organizada pela Secretaria Escolar. O aluno deverá requerer, por meio de 
preenchimento de formulário específico. 

e) No caso de superposição de horários de aplicação de provas de disciplinas em que um 
aluno esteja matriculado regularmente, caberá ao aluno escolher qual prova fará em 
primeira e qual fará em segunda chamada. O professor deve ser comunicado quanto ao 
problema antes da data da aplicação da prova com conflito. Neste caso, a aplicação de 
segunda chamada é obrigatória e deve ocorrer em até sete (7) dias da data da primeira 
chamada. 

f)      Não há segunda chamada ou outra oportunidade de substituições de avaliações de 
REAVAL, conforme descrito nas Normas Aplicáveis ao Curso de Graduação Art. 32, item 
III11. 
 

 
 

TÍTULO IX 
DAS ATIVIDADES MONITORADAS 12 

Art. 34     A realização das atividades monitoradas obedecerá aos seguintes procedimentos: 
I – A atividade deve estar prevista no syllabus da disciplina. 
II – A atividade deve ser realizada de preferência fora da sala de aula. 
III - O número de horas de aula dedicado às atividades monitoradas não pode ultrapassar vinte 

por cento (20%) do total da disciplina. 
IV - A atividade deve ser estruturada por meio de roteiro e acompanhada por relatórios, 

discussões ou apresentações, entre outras formas de avaliação. 
V - A realização da atividade deve ser informada à secretaria escolar com, no mínimo, uma 

semana de antecedência. 
 
 

TÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 35 Os casos omissos nestes Procedimentos serão resolvidos pela Comissão de Graduação, mediante 
proposta da Coordenadoria do CGA.  

 
                                                      
1 Aprovada pela Resolução nº 5/2014 da Comissão de Graduação, de 6 de junho de 2014. 
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2 Aprovada pela Resolução n.º  6/2009 da Comissão de Graduação, de 17 de setembro de 2009 
3 Aprovada pela Resolução n.º  13/2010 da Comissão de Graduação, de 17 de setembro de 2010. 
4 Aprovada pela Resolução n.º 1/2010 da Comissão de Graduação, de 25 de fevereiro de 2010. 
5 Aprovada pela Resolução n.º 10/2013 da Comissão de Graduação, de 9 de agosto de 2013. 
6 Aprovada pela Resolução n.º  7/2008 da Comissão de Graduação, de 19 de setembro de 2008. 
7 Aprovada pela Resolução n.º 10/2013 da Comissão de Graduação, de 9 de agosto de 2013. 
8 Aprovada pela Resolução n.º  12/2010 da Comissão de Graduação, de 17 de setembro de 2010. 
9 Aprovada pela Resolução n.º  9/2011 da Comissão de Graduação, de 30 de setembro de 2011. 
10 Aprovada pela Resolução nº 6/2012 da Comissão de Graduação, de 26 de outubro de 2012. 
11 Aprovada pela Resolução nº 7/2015 da Comissão de Graduação, de 25 de setembro de 2015. 
12 Aprovada pela Resolução nº 5/2008 da Comissão de Graduação, de 13 de junho de 2008. 
 


