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RESOLUÇÃO Nº 009/2015 

Dispõe sobre o exame de Proficiência, para 

alunos com extraordinário aproveitamento, 

nos cursos de graduação da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos de Governador 

Valadares. 

 

Considerando o disposto no Artigo 61 do Regimento Geral da Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de Governador Valadares; 

 

Considerando o Parágrafo 2° do Artigo 47, da Lei 9.394/96 (LDB) “alunos que tenham 

extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros 

instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter 

abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino”. 

 

O Comitê Gestor da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares no 

uso das atribuições que lhe confere o Regimento, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Disciplinar o Extraordinário Aproveitamento nos Estudos para aluno de curso de 

Graduação da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares e 

normatizar a tramitação dos processos relacionados, assim como a operacionalização e 

os critérios de avaliação. 

 

Art. 2º Os alunos com extraordinário aproveitamento nos estudos ou detentores de 

experiência profissional e habilidades prévias em relação ao conteúdo de disciplinas, 

podem ter excepcionalmente abreviada a duração dos seus cursos, através de Exame(s) 

de Proficiência. 

 

Parágrafo 1º - A excepcional abreviação do curso, referida no caput deste artigo, 

poderá ser de, no máximo, 01 (um) semestre letivo, visando não haver prejuízo na 

formação profissional do aluno. 

 

Parágrafo 2º - Considera-se aluno com extraordinário aproveitamento nos estudos 

aquele que não tem nenhuma reprovação e cuja média final de todas as disciplinas 

cursadas seja igual ou superior a 90 (noventa). 

 

Parágrafo 3º - Considera-se aluno detentor de experiência profissional e habilidades 

prévias em relação ao conteúdo de disciplina(s), aquele que comprove o exercício de 

atividade profissional, pelo tempo mínimo de 4 (quatro) anos, relacionado à(s) 

disciplina(s) para a(s) qual(is) solicita Exame de Proficiência. 

 

Parágrafo 4º - Define-se o exame de proficiência como um sistema especial de 

avaliação das potencialidades, conhecimentos e/ou experiência profissional anteriores 

do aluno, que lhe possibilita avançar nos estudos, mediante comprovada demonstração 

do domínio do conteúdo e das habilidades e competências requeridas por disciplina ou 

grupo de disciplinas do currículo do seu curso. 
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Art. 3º Pode requerer Exame de Proficiência aluno regularmente matriculado na 

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, que tenha 

extraordinário aproveitamento nos estudos, conforme expresso no Parágrafo 2º do Art. 

2º, desde que não acarrete abreviação do curso em mais de 01 (um) semestre letivo, 

conforme especificado no Parágrafo 1º do Art. 2º, e que se enquadre em uma das 

situações apresentadas a seguir, e apenas nestas: 

 

I. Aluno detentor de experiência profissional prévia em relação ao conteúdo de 

disciplinas, devidamente comprovada por documentação pertinente e atendendo 

às condições definidas no Parágrafo 3º do Art. 2º; 

II. Aluno que tenha aprovação em concurso público, devidamente comprovada em 

diário oficial, com data de posse definida. 

 

Parágrafo 1º - Caso o aluno que não se enquadre no caput deste Artigo e seus incisos 

será indeferida a solicitação de Exame de Proficiência. 

 

Parágrafo 2º - No caso da situação prevista no Inciso II deste Artigo, será indeferida a 

solicitação de Exame de Proficiência caso falte menos de 30 (trinta) dias para a posse do 

aluno, tempo mínimo para os trâmites necessários ao processo, a realização da(s) 

avaliação(ões) e a divulgação e registro do(s) resultado(s). 

 

Parágrafo 3º - Visando não haver prejuízo na formação profissional do aluno, será 

indeferida a solicitação de Exame de Proficiência para disciplinas de Estágios 

Supervisionados curriculares obrigatórios e/ou Atividades Complementares, pois, 

considerando sua natureza e a necessidade de vivência de situações reais de trabalho, é 

fundamental que a carga horária de tais disciplinas seja cumprida integralmente, para 

sedimentar as competências estabelecidas. 

 

Art. 4º Em qualquer uma das hipóteses citadas no Art. 3º, além do Histórico Escolar 

comprovando excepcional desempenho, conforme previsto no Caput do Art. 3º, o aluno 

deve apresentar documento legal, conforme estabelecido nos parágrafos deste Art. 4º, 

para comprovar a necessidade de ter excepcionalmente abreviada a duração do seu 

curso, através de Exame(s) de Proficiência, podendo a Faculdade Presidente Antônio 

Carlos de Governador Valadares solicitar documentação complementar. 

 

Parágrafo 1º - No caso da situação prevista no Inciso I do Art. 3º, que se refere ao 

aluno detentor de experiência profissional prévia pelo tempo mínimo de 4 (quatro) anos, 

deverão ser anexados ao requerimento documentos legais que comprovem experiência 

profissional do aluno demonstrando que o mesmo, no exercício de atividades 

profissionais anteriores, desenvolveu competências e habilidades previstas no Projeto 

Pedagógico do Curso e na(s) disciplina(s) para as quais solicita Exame de Proficiência. 

 

Parágrafo 2º - No caso da situação prevista no Inciso II do Art. 3º, que se refere ao 

aluno que tenha aprovação em concurso público, deverão ser anexados ao requerimento 

cópia da página completa do Diário Oficial comprovando sua aprovação no concurso 

público e documento legal comprovando a data da sua posse. 

 

Parágrafo 3º - Caso não sejam apresentados os documento(s) comprobatório(s) em 

conformidade com os Parágrafos 1º e 2º deste Art. 4º, o requerimento será 
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automaticamente indeferido pela Secretaria Acadêmica, que dará ciência do 

indeferimento ao aluno e à Coordenação de Curso. 

 

Art. 5º O Exame de Proficiência deverá ser realizado individualmente pelo aluno. 

 

Parágrafo Primeiro – A aprovação no Exame de Proficiência de uma disciplina 

dispensa o aluno de cursá-la na forma regular, sendo-lhe consignada a respectiva carga 

horária e devendo no seu Histórico Escolar constar como Média Final da disciplina a 

nota obtida no Exame de Proficiência. 

 

Parágrafo Segundo – Caso o aluno seja reprovado no Exame de Proficiência, terá 

necessariamente que cursar a(s) disciplina(s) na forma regular, não podendo solicitar, 

até a conclusão do curso, novo Exame de Proficiência. 

 

Art. 6º O aluno interessado em realizar Exame de Proficiência deverá requerer na 

Secretaria Acadêmica da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador 

Valadares, em período estabelecido no Calendário Acadêmico. 

 

Parágrafo Único – Excepcionalmente, e apenas no caso da situação prevista no Inciso 

II do Art. 3º, que se refere ao aluno que tenha aprovação em concurso público com data 

de posse definida, o Exame de Proficiência poderá ser requerido a qualquer tempo, 

desde que respeitado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias da data de posse, tempo mínimo 

para os trâmites necessários ao processo, a realização da(s) avaliação(ões) e a 

divulgação e registro do(s) resultado(s). 

 

Art. 7º Caberá à Diretoria Acadêmica Pedagógica da Faculdade Presidente Antônio 

Carlos de Governador Valadares deliberar sobre o pedido de Exame de Proficiência, 

podendo indeferi-lo, deferi-lo parcialmente ou deferi-lo totalmente, após realização de 

análise de atendimento aos critérios definidos nesta resolução e visando não trazer 

prejuízo acadêmico no tocante à formação profissional do requerente. 

 

Art. 8º O Coordenador do Curso deverá indicar o(s) docente(s) que será(ao) 

responsável(is) pelo(s) Exame(s) de Proficiência deferido(s), devendo este(s) 

responsabilizar-se pela preparação, aplicação, avaliação e registros relacionados. 

 

Art. 9º O Exame de Proficiência será aplicado por Banca Examinadora especial, geral 

ou por disciplina, designada pela Diretoria Acadêmica Pedagógica, devendo a mesma 

definir: 

 

I. Instrumentos e forma de avaliação; 

II. Data, horário e local de aplicação do Exame de Proficiência;  

III. Data e horário de divulgação do resultado final/nota obtida pelo aluno no 

Exame de Proficiência de cada disciplina. 

 

Art. 10º A Banca Examinadora aplicará o Exame de Proficiência, abrangendo todas as 

competências (conteúdo programático e habilidades) definidas para a disciplina no 

Projeto Pedagógico do Curso e no Plano de Ensino da Disciplina, com grau de 

amplitude e profundidade compatível com o excepcional desempenho, expressando, 

como resultado final, nota de 0 (zero) a 100 (cem), sem casa decimal. 
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Parágrafo Primeiro – Será considerado aprovado no Exame de Proficiência o aluno 

que alcançar nota igual ou superior a 90 (noventa). 

 

Parágrafo Segundo – Caso o aluno não compareça ao Exame de Proficiência na data, 

hora e local definidos pela Banca Examinadora, ser-lhe-á atribuída nota 0 (zero) no 

referido Exame de Proficiência, não cabendo segunda chamada e nem novo pedido de 

Exame de Proficiência. 

 

Parágrafo Terceiro – Após aplicação do Exame de Proficiência, o Professor 

Responsável pela Banca Examinadora entregará a nota final para o Coordenador do 

Curso, que fará os encaminhamentos necessários à Secretaria Acadêmica para registros 

e demais providências. 

 

Art. 11º Os encaminhamentos do processo de solicitação de Exame de Proficiência, 

obedecerão aos seguintes procedimentos: 

 

I. O aluno regularmente matriculado deverá requerer o Exame de Proficiência na 

Secretaria Acadêmica da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador 

Valadares, anexando a documentação pertinente citada no Art. 4º e em 

conformidade com os prazos estabelecidos no Art. 6º;  

II. O Protocolo Geral encaminhará o processo para a Secretaria Acadêmica, que, no 

prazo máximo de 03 (três) dias corridos, anexará ao processo o “Formulário para 

Deliberação de Exame de Proficiência” (anexo I) e fará a análise no 

requerimento no que se refere ao atendimento dos critérios definidos nesta 

resolução, indeferindo-o quando: 

 

a) O aluno não estiver regularmente matriculado; ou  

b) O  aluno tiver alguma reprovação; ou 

c) O aluno tiver nota abaixo de 90 (noventa) em alguma disciplina cursada; ou 

d) O aluno já tiver se submetido anteriormente à Exame de Proficiência, tendo sido 

reprovado; ou 

e) A data de protocolo do requerimento não estiver respeitando os prazos 

estabelecidos no Art. 6º; ou  

f) Não estiverem anexados ao processo os documentos comprobatórios exigidos 

no Art. 4º; ou 

g) O requerimento não estiver assinado pelo aluno ou seu representante legal; ou 

h) O aluno estiver solicitando Exame de Proficiência para disciplina(s) de 

Estágio(s) Supervisionado(s) curricular(es) obrigatório(s) e/ou Atividades 

Complementares;  

 

III. no caso de indeferimento do requerimento na análise técnico administrativa, a 

Secretaria Acadêmica realizará a comunicação ao aluno, e encaminhará o 

processo à Coordenação de Curso para ciência, devendo o mesmo retornar à 

Secretaria Acadêmica para arquivamento.  

IV.  No caso de deferimento do requerimento na análise técnico-administrativa, a 

Secretaria Acadêmica encaminhará o aluno para pagamento das taxas e 

emolumentos pertinentes e, após receber comprovação do pagamento, deverá 

encaminhar o processo à Coordenadoria de Ensino que, no prazo máximo de 03 
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(três) dias corridos, deverá dar ciência e encaminhá-lo à Coordenação de Curso, 

efetuando as orientações pertinentes a operacionalização do(s) Exame(s) de 

Proficiência. 

 

Art. 12 Ao Coordenador do Curso caberá as seguintes providências: 

 

I. Preencher o “Formulário para Deliberação de Exame de Proficiência” (anexo I), 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a partir do recebimento do 

processo, em conformidade com esta Resolução, no que lhe couber;  

II. Definir a(s) Banca(s) Examinadora(s) que será(ão) responsável(is) pelo(s) 

Exame(s) de Proficiência deferido(s), dando-lhes o prazo de 05 (cinco) dias 

corridos para apresentar a(s) data(s), horário(s) e local(is) do(s) Exame(s) de 

Proficiência deferidos, assim como a(s) forma(s) e instrumento(s) de avaliação, 

teórico(s) e/ou prático(s), em consonância com a natureza da(s) disciplina(s); 

III. Comunicar formalmente ao aluno interessado, através de ciência do mesmo no 

processo, o deferimento da sua solicitação de Exame de Proficiência, no prazo 

de 08 (oito) dias corridos após o despacho, informando-o da(s) data(s), 

horário(s) e local(is) do(s) Exame(s) de Proficiência deferidos; 

IV. Notificar o aluno através de carta com aviso de recebimento, no caso do não 

comparecimento do mesmo, nos termos do Inciso anterior;  

V. supervisionar o planejamento e execução do(s) Exame(s) de Proficiência, 

principalmente no que disser respeito ao cumprimento dos prazos estabelecidos;  

VI. Garantir que o Professor Responsável pela Banca Examinadora lhe entregue os 

resultados do(s) Exame(s) de Proficiência aplicado(s) no prazo máximo de 3 

(três) dias corridos após a realização do(s) mesmo(s); 

VII. Encaminhar o processo, com o(s) resultado(s) final(is) do(s) Exame(s) de 

Proficiência, à Secretaria Acadêmica, via Coordenadoria de Ensino, no prazo 

máximo de 3 (três) dias corridos após recebê-los do Professor Responsável pela 

Banca Examinadora, para registros e demais providências cabíveis; 

 

Art 13 À Banca Examinadora caberá as seguintes providências: 

 

I. No prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após ser comunicada do Exame de 

Proficiência, apresentar a(s) data(s), horário(s) e local(is) do(s) Exame(s) de 

Proficiência deferidos, assim como a(s) forma(s) e instrumento(s) de avaliação; 

II. Elaborar a(s) avaliação(ões) que será(ão) aplicada(s) no Exame de Proficiência, 

garantindo o cumprimento desta Resolução;  

III. Aplicar o Exame de Proficiência na(s) data(s), horário(s) e local(is) previamente 

definidos; 

IV. corrigir a(s) avaliação(ões) realizada(s) pelo aluno, expressando, como resultado 

final, nota de 0 (zero) a 100 (cem), sem casa decimal.  

V. Encaminhar para a Coordenação do Curso, em até 03 (três) dias corridos após a 

realização do Exame de Proficiência, o resultado final do Exame de Proficiência. 

 

Art 14 Ao aluno caberá as seguintes providências: 

 

I. Pagar as taxas e emolumentos definidos pela Faculdade Presidente Antônio 

Carlos de Governador Valadares para a realização do Exame de Proficiência;  
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II. Comparecer à Coordenação do Curso, no prazo de 08 (oito) dias após a data do 

seu requerimento ou na data e horário para o qual foi convocado pelo 

Coordenador do Curso, para dar ciência no processo e assinar o “Formulário 

para Deliberação de Exame de Proficiência” (anexo I); 

III. comparecer ao(s) Exame(s) de Proficiência na(s) data(s), horário(s) e local(is) 

previamente definidos, ciente de que ser-lhe-á atribuída nota zero no caso de 

descumprimento dos prazos estabelecidos. 

 

Art. 15 À Secretaria Acadêmica, ao final do processo, caberá as seguintes providências: 

 

I. Ao final do(s) Exame(s) de Proficiência, receber o processo, tomar ciência e 

conferir os registros acadêmicos pertinentes; 

II. Garantir que no Histórico Escolar do aluno esteja registrado o resultado do(s) 

Exame(s) de Proficiência na(s) respectiva(s) disciplina(s); 

III. Manter o processo em arquivo. 

 

Art. 16 A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, sendo que os 

casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Faculdade Presidente Antônio Carlos 

de Governador Valadares, ouvido Comitê Gestor. 

 

Governador Valadares, 28 de janeiro de 2015. 

 

Professor Me. Rogério Vieira Primo 

Presidente do Comitê de Gestão 
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ANEXO 1 - FICHA DE SOLICITAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 

ABREVIAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO  

 

Eu,___________________________________________________________________, 

registro acadêmico _______________________________aluno do curso de 

___________________, da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador 

Valadares / MG, solicito passar pelo processo de avaliação da ABREVIAÇÃO DA 

INTEGRALIZAÇÃO do curso, alegando:  

 

(   ) Motivos documentados de acordo com a Resolução 009/2015;  

(   ) Notório Saber, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.  

 

Me declaro ciente de todas as etapas do processo de avaliação e da 

documentação necessária para requerer a aplicação da Resolução 009/2015 do colegiado 

do curso, desta instituição de ensino superior.  

 

Me declaro ciente dos prazos previstos na Resolução para execução do processo.  

 

Governador Valadares, ______/ _____/ ________ 

 

 

 

Assinatura do Aluno 


