FUNDAÇÃO EDUCACIONAL NORDESTE MINEIRO
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR INTEGRADO
TEÓFILO OTONI - MINAS GERAIS
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RESOLUÇÃO CSE — IESI n° 06, reeditada em 06
de julho de 2016
Regulamenta critérios de avaliação das
disciplinas contempladas no Projeto Pedagógico
dos cursos

O Presidente do Conselho Superior de Ensino do Instituto de Ensino Superior
Integrado/ FENORD, no uso de suas atribuições regimentais, e considerando a
necessidade de estabelecer critérios para a avaliação do desempenho escolar nos
cursos de graduação do IESI/ FENORD,

RESOLVE:
Art. 1° - A avaliação do desempenho escolar será feita por disciplina,
abrangendo sempre os aspectos de assiduidade e aproveitamento, ambos
eliminatórios por si mesmos.
Art. 2° - A freqüência às aulas e demais atividades acadêmicas é obrigatória.
§ 1°- É considerado reprovado na disciplina o aluno que não obtenha
freqüência de, no mínimo 75%(setenta e cinco por cento) das aulas e demais
atividades ministradas, independentemente, dos demais resultados alcançados.
§ 2°- A verificação e o registro de freqüência são de responsabilidade do
professor.
§ 3°- É vedado o abono de faltas, admitindo-se apenas a compensação da
ausência às aulas, mediante a atribuição de exercícios domiciliares, nos termos do
regulamento e da legislação em vigor.
Art. 3° - Os instrumentos de avaliação do desempenho escolar, respeitado o
Projeto Pedagógico do Curso, podem compreender: provas escrita ou oral,
seminários, trabalhos práticos, pesquisas e outros.
Parágrafo único - Compete ao professor da disciplina elaborar e aplicar os
instrumentos de avaliação de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso.
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Art. 40 - O total de 100 (cem) pontos previstos, por disciplina e por período
letivo, é constituído de:
10 (dez) pontos atribuídos a uma avaliação, conforme critério do
professor;
15 (quinze) pontos atribuídos a uma avaliação multidisciplinar,
conforme regulamentação em Portaria do Coordenador Geral.
15 (quinze) pontos atribuídos a uma avaliação literária, conforme
regulamentação em Portaria do Coordenador Geral.
60 (sessenta) pontos atribuídos a 02 (duas) avaliações parciais no
valor de 30 (trinta) pontos cada uma.
Art. 50 - A apuração do aproveitamento acadêmico em cada disciplina será feita
por meio de pontos cumulativos.
§ 1°- O aproveitamento escolar do período letivo será valorizado em 100 (cem)
pontos por disciplina.
§ 2° - Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá alcançar, no mínimo, 60
(sessenta) pontos acumulados.
Art. 6° - Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver índice de
freqüência de 75% (setenta e cinco por cento), no mínimo, das aulas dadas no
período e nota superior a 60 (sessenta) pontos.
Art. 70 - O aluno, com média semestral igual ou superior a 35 (trinta e cinco)
pontos e inferior a 60 (sessenta) pontos, com índice de frequência de 75%, submetese a uma prova especial, em ÚNICA CHAMADA, no valor de 100 (cem) pontos,
anulando-se os pontos obtidos nas avaliações anteriores.
Art. 8° - Submetido à prova especial, o aluno será aprovado se obtiver o
mínimo de 60 (sessenta), do total de 100 (cem) pontos.
Art. 90 - Para os alunos aprovados mediante Exame Especial será registrada a
nota final igual a 60 (sessenta) pontos, independentemente, do resultado obtido na
avaliação.
Art. 10 - O aluno, com média semestral inferior a 35 (trinta e cinco) pontos,
estará reprovado na disciplina, mesmo satisfazendo o índice de freqüência.
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Art. 11 - Ao aluno que, por motivo de força maior ou de doença, devidamente
comprovado nos termos da lei, não possa comparecer à prova, é facultada uma única
oportunidade em SEGUNDA CHAMADA, mediante requerimento ao Coordenador
Geral do Instituto acompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo
preparo, encaminhado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da realização da
prova, podendo o requerimento ser encaminhado por terceiros, em nome do aluno, se
houver impedimento deste.
Parágrafo único — A concessão e a determinação da data de realização da
prova em segunda chamada são de responsabilidade do Coordenador Geral, após
apreciação da justificativa apresentada pelo aluno.
Art. 12 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando
as disposições em contrário.
Teófilo Otoni, 06 de julho de 2016.

Gustav
s e Castro ires
Coordenador Geral do IESI/FEN RD
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