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Art. 1º A verificação do rendimento escolar far-se-á segundo as normas do Regimento Geral 
da Faculdade Presidente Antônio Carlos e o que determina esta Resolução. 
 
Art. 2º A verificação do rendimento escolar será realizada dentro do período de oferta da 
disciplina compreendendo: 

I - apuração de frequência às atividades didáticas; 
II - avaliação do aproveitamento escolar. 

 
Parágrafo primeiro - Entende-se por frequências às atividades didáticas orientadas, o 
comparecimento do aluno às aulas teóricas, a participação nos trabalhos extraclasse através do 
Portal Acadêmico e de trabalhos escolares, previstos e realizados na programação da 
disciplina. 
 
Parágrafo segundo - A avaliação de que trata o inciso II deste artigo deve ser considerada com 
o acompanhamento contínuo de desempenho das atividades escolares do aluno, e como 
resultado final do processo ensino-aprendizagem. 
 
Art. 3º As avaliações das disciplinas serão realizadas conforme quadro abaixo: 

Atividades Didáticas Orientadas:  30,0 pontos; 
Trabalho extraclasse (Via Portal):  30,0 pontos; 
Avaliação individual e sem consulta: 40,0 pontos. 

 
Parágrafo primeiro - O número de atividades didáticas orientadas e trabalho extra classe, por 
disciplina será, no mínimo, 2 (dois) para as disciplinas de carga horária de 40 (quarenta) horas 
e no mínimo 3 (três) para as disciplinas de carga horária superior a 40 (quarenta) horas, 
podendo 1 (uma) atividade didática orientada ser  realizada em sala de aula.  
 
Art. 4º  O disposto no parágrafo anterior deverá constar no cronograma de aula da disciplina, 
a ser submetido à apreciação das respectivas coordenações, antes do inicio das turmas 
especiais. 
 
Art. 5 º O aluno que não comparecer ao exercício escolar programado, não terá direito a 
reposição, salvo a requerimento apresentado fundamentado e comprovado em razão de força 
maior que tenha motivado a sua ausência, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do 
não comparecimento, de modo a possibilitar a análise da autoridade competente. 
 
Art. 6º  O exame final constará de prova objetiva de 20 a 30 questões com 05 (cinco) 
alternativas, sendo uma das alternativas correta e a data será definida pela instituição 
conforme: 
 
Art. 7º Esta Resolução, aprovada na data de sua assinatura, entrará em vigor no início do 
próximo período letivo, revogadas as disposições em contrário. 
  
Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
   
Governador Valadares, 22 de agosto de 2016. 

 
 

Prof. Rogério Vieira Primo 
Diretor Acadêmico Pedagógico 


