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TÍTULO: 

Aplicação e Revisão de Avaliações. 

1. OBJETIVO: 

Este regulamento estabelece normas e procedimentos para Aplicação e Revisão de Avaliações no 
Curso de Administração Pública - CSAP. 

2. ABRANGÊNCIA: 

Este regulamento destina-se aos alunos e professores do Curso de Administração Pública. 

3. REFERÊNCIAS:  

 Regimento Interno da Escola de Governo. 

 Regulamento do Curso de Administração Pública - CSAP 

 Resolução nº. 01/2006 do Colegiado do Curso de Administração Pública 

4. PROCEDIMENTOS QUANTO A APLICAÇÃO DAS PROVAS: 

4.1. Após a entrega das provas é vedado ao aluno sair da sala de aula, salvo motivo 

devidamente justificado, e aceito pelo professor. 

4.2. O aluno que for surpreendido colando, pelo professor, terá sua prova recolhida 

imediatamente e levará nota zero. 

4.2.1. Caso o aluno se recuse a entregar a prova o professor deverá comunicar 

imediatamente à Coordenação do Curso para que o aluno seja advertido e 

suspenso por cinco dias letivos. 

4.2.2. Caso a Coordenação resolva pela aplicação da pena de suspensão, ao aluno será 

garantido o direito ao contraditório e ampla defesa, a ser exercido no prazo de até 

3 (três) dias úteis. 

4.2.3. Caso o aluno seja suspenso, nos dias de suspensão será lançada falta e nota zero 

nas atividades previstas para aquelas datas. 

4.3. O professor que recolher a avaliação do aluno surpreendido colando, deverá lançar nota 

zero no diário de classe e entregar imediatamente a prova com despacho para a 

Secretaria de Registro e Controle Acadêmico, que a arquivará na pasta do aluno. 



 

REGULAMENTO Nº 05 
Aplicação e Revisão de Avaliações 

DATA 
12/09/2018 

REVISÃO 
5 

FOLHA 
3 de 6 

 

 

 

 

4.3.1. A Secretaria de Registro e Controle Acadêmico emitirá comunicado à      

Coordenação do Curso, com cópia do despacho do Professor, para que o aluno 

seja formalmente advertido. 

5. PROCEDIMENTOS QUANTO A APLICAÇÃO DE PROVA SUBSTITUTIVA E EXAME ESPECIAL: 

5.1. Não haverá aplicação de prova de segunda chamada no âmbito da Escola de Governo. 

5.2. O aluno que por qualquer motivo não realizar uma prova na data marcada pelo professor, 

terá o direito de realizar prova substitutiva conforme Calendário Acadêmico, na qual será 

cobrada toda a matéria do semestre. 

5.2.1. Observada a data prevista no Calendário Acadêmico, o professor informará a 

previsão da data da prova substitutiva no “Plano de Ensino” entregue aos alunos. 

5.2.2. É responsabilidade do aluno comparecer para a realização da prova substitutiva na 

data indicada no “Plano de Ensino”. 

5.3. O aluno que se encontrar em condições de fazer o exame especial, nos termos do 

Regulamento do Curso, deverá comparecer para a realização do exame em data marcada 

pelo professor da disciplina. 

5.3.1. A aplicação do exame especial pelo professor da disciplina deverá ocorrer após o 

prazo mínimo de 5 (cinco) dias da data de divulgação das notas do semestre letivo. 

6. PROCEDIMENTOS QUANTO A DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE NOTAS 

6.1. As notas obtidas pelos alunos nas atividades avaliativas desenvolvidas até 10 (dez) dias 

antes da realização da prova final deverão, obrigatoriamente, ser divulgadas e registradas 

até 48 horas antes da realização da atividade final da disciplina. 

6.2. As notas obtidas pelos alunos nas atividades avaliativas desenvolvidas antes do 

cumprimento de 60% (sessenta por cento) da carga horária da disciplina deverão, 

obrigatoriamente, ser divulgadas e registradas em até 5 (cinco) dias depois do 

cumprimento de tal carga horária. 

6.3. A Secretaria de Registro e Controle Acadêmico e os professores deverão garantir aos 

alunos privacidade em relação às notas obtidas, sendo vedada a divulgação de notas a 

terceiros. 

7. PROCEDIMENTOS QUANTO À REVISÃO DE NOTA/PROVA 

7.1. O aluno do Curso de Administração Pública que se sentir prejudicado com a avaliação 

realizada pelo professor poderá solicitar revisão de nota em até 3 (três) dias após a 
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divulgação oficial do resultado no Sistema Acadêmico, desde que a prova tenha sido feita 

à caneta. 

7.2. Para solicitar revisão de nota o aluno deverá preencher o formulário “Solicitação de 

Revisão de Nota” disponível na Secretaria de Registro e Controle Acadêmico, justificando 

e embasando sua solicitação e juntando a prova original.  

7.3. A Secretaria de Registro e Controle Acadêmico encaminhará o formulário “Solicitação de 

Revisão de Nota” ao professor da disciplina em até 3 (três) dias úteis a contar da data de 

seu recebimento. 

7.4. Ao receber o formulário “Solicitação de Revisão de Nota”, o professor terá o prazo de 

uma semana para emitir parecer no próprio formulário. 

7.5. Caso o aluno não concorde com a revisão da nota, este poderá recorrer no prazo de 3 

(três) dias úteis ao Colegiado do Curso de Administração Pública, contados da data da 

entrega do resultado ao aluno. 

7.6. Caso o Colegiado considere procedente o pedido do aluno, este solicitará ao professor da 

disciplina a emissão de um novo parecer. 

7.7. Caso o Colegiado considere que o esclarecimento prestado pelo professor é insuficiente, 

este indicará outro professor para realizar a revisão. 

7.8. Após a revisão realizada pelo professor, a nota do aluno poderá ser acrescida, reduzida ou 

mantida. 

8. FORMULÁRIOS 

8.1. Solicitação de Revisão de Nota. 

8.2. Plano de Ensino do Professor. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam revogadas todas as disposições em contrário, contidas no regulamento anterior. O presente 
regulamento entra em vigor a partir de 12 de setembro de 2018. 



 

 

 

SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE NOTA 

Aluno(a) 
NOME DO ALUNO: 

      
DISCIPLINA: 

      

PERÍODO: 

      
MOTIVO DA REVISÃO: 

      

ASSINATURA DO ALUNO:  
 

DATA: 

Secretaria de Registro e Controle Acadêmico 

ASSINATURA:  
 

DATA: 

Professor (a) da Disciplina 

PARECER 

 

DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO: 

 Sim     Não 

ASSINATURA DO PROFESSOR:  
 

DATA: 

Secretaria de Registro e Controle Acadêmico 

ASSINATURA:  
 

DATA: 

 

 

 
SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE NOTA 

Declaro que a solicitação de revisão de nota do(a) aluno(a)_________________________________ 

______________________________________________________________________, foi protocolada 

na Secretaria de Registro e Controle Acadêmico da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho. 

 

Belo Horizonte,______ de___________________________de__________ 

 

_______________________________________________   ________________ 
                               SECRETARIA DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO                              MASP/MATRÍCULA 

 



 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

NOME DO PROFESSOR: 

      

NOME DO CURSO: 

      

DISCIPLINA: 

      

CRÉDITO:  

      

PERÍODO: 

      

CARGA HORÁRIA TOTAL: 

      

EMENTA:  

      

OBJETIVO GERAL:  

      

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
CARGA 

HORÁRIA 

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

DATA TEMA DA AULA 
TÉCNICAS DIDÁTICO 

PEDAGÓGICA 
RECURSOS 

INSTRUCIONAIS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

AVALIAÇÃO: 

      

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

      

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

      

ASSINATURA DO PROFESSOR: 

 

DATA: ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO: DATA: 

 


