MANUAL DO ALUNO

EXAME FINAL
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DA ASSIDUIDADE
RESOLUÇÃO Nº 177/12-CEPEX
Art. 110 Será aprovado por média o aluno que obtiver média parcial igual ou
superior a 7,0 (sete), desde que os requisitos de assiduidade do Artigo 117 sejam
satisfeitos.
Art. 111 Será considerado aprovado no componente curricular o aluno que:
I – Obtiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga
horária do componente curricular e média aritmética igual ou superior a 7 (sete)
nas avaliações parciais;
II–Submetido ao exame final, obtiver média aritmética igual ou superior a 6 (seis)
resultante da média aritmética das avaliações parciais e da nota do exame final.
Art. 112 Será considerado reprovado o aluno que se incluir em um dos três itens:
I – Obtiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária
do componente curricular; II – Obtiver média aritmética inferior a 4 (quatro) nas
avaliações parciais;
III – Obtiver média aritmética inferior a 6 (seis) resultante da média aritmética das
avaliações parciais e da nota do exame final.
Art. 113 É reprovado no componente curricular o aluno cuja média final for menor
que 4,0 (quatro). Neste caso o aluno não se poderá se submeter ao exame final.
Art. 114 A presença do aluno é registrada por sua frequência em cada 60 minutos
de aula.
Art. 115 É reprovado no componente curricular o aluno que deixar de comparecer
a mais de 25% (vinte e cinco por cento) do total das aulas e atividades no período
letivo, ressalvados os casos previstos em lei.
Art. 116 O aluno cuja média parcial for maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor que
7,0 (sete) e que satisfaça os requisitos de assiduidade definidos no Artigo 117 terá
direito à realização do exame final.
Parágrafo único. O prazo para realização do exame final é de, no mínimo, 03
(três) dias úteis, contados a partir da divulgação da média parcial do aluno.
Art. 117 O rendimento acadêmico final (média final) é obtido pela média aritmética
simples entre a média parcial e o resultado do exame final.
§ 1º O valor da média final será igual ao da média parcial para os alunos que se
encontrarem na situação dos Artigos 114.
§ 2º Ao aluno reprovado por falta será atribuida a media final igual a zero.
Art. 118 A média final mínima para aprovação, depois de realizado o cálculo
definido no Artigo 117, é 6,0 (seis).

