
 

Avaliação do Desempenho Escolar e Justificativa de Faltas 

 

Art. 1º As avaliações realizadas para aferir a aprendizagem do aluno nas turmas de 

disciplinas dos cursos de graduação de matrizes vigentes a partir de 2017.2 devem ser 

expressas por meio de três notas: 

 

I – Avaliação Parcial 1 (AP1) 

II – Avaliação Parcial 2 (AP2) 

III – Avaliação Parcial 3 (AP3) 

 

§1º Para atribuir as notas previstas nos incisos I e II, recomenda-se que os professores 

adotem o critério de avaliação continuada, ou seja, utilizem de diversos instrumentos, em 

diferentes formatos, para avaliar o desempenho do aluno, ponderando-os com a 

coordenação acadêmica, mas contabilizando nos registros acadêmicos somente duas 

notas, observados os prazos estipulados no calendário acadêmico. 

§2º A avaliação prevista no inciso III, será uma prova individual, com questões objetivas 

compostas a partir de um banco de questões padronizadas, versando sobre a totalidade 

do conteúdo da   disciplina. 

§3º Os professores deverão, nas aulas iniciais, apresentar aos alunos os critérios de 

avaliação que serão empregados, bem como os pesos dos diferentes instrumentos que 

serão utilizados. 

 

Art. 2º A partir das notas obtidas na AP1, AP2 e AP3 será calculada a Média Parcial (MP). 

 

Art. 3º Para as turmas de disciplinas pertencentes a matrizes vigentes a partir de 2017.2 a 

Média Parcial (MP) equivale à média ponderada das avaliações parciais AP1, AP2 e AP3, 

com os pesos de 35%, 35% e 30%, respectivamente, ou seja, MP = (0,35 x AP1) + (0,35 

x AP2) + (0,30 x AP3). 

– o aluno que obtiver Média Parcial (MP) igual ou maior a 7 (sete) terá Média Final (MF) 

equivalente à Media Parcial (MP), ou seja, MF = MP, sem necessidade de se submeter 

a Avaliação Substitutiva (AS); 



 

– o aluno que obtiver Média Parcial (MP) menor do que 7 (sete) poderá se submeter a 

Avaliação Substitutiva (AS). 

§2º Para os casos previstos no inciso II, a Avaliação Substitutiva substituirá a menor 

entre as notas obtidas pelo aluno na AP1 e AP2. 

§3º O aluno aprovado, conforme inciso I, que deseje aumentar sua média de aprovação 

poderá realizar a Avaliação Substitutiva (AS), a qual substituirá a menor entre as notas 

obtidas na AP1 e AP2. Neste caso o aluno não poderá participar dos programas de bolsa 

por mérito acadêmico. Em nenhum caso a nota poderá ser reduzida. 

 

Art. 4º O aluno que tenha ficado impossibilitado de realizar uma das avaliações parciais 

poderá se submeter a uma avaliação de aprendizagem em segunda chamada, intitulada 

Avaliação Substitutiva (AS). 

§1º A avaliação substitutiva será composta de duas partes: a primeira é referente ao 

escopo conjunto avaliado pela AP1 e AP2 e a segunda, se for o caso, ao escopo avaliado 

pela   AP3. 

§2º O aluno que não tenha realizado uma das avaliações parciais deverá solicitar no 

setor competente a realização das devidas partes da prova substitutiva, observados os 

prazos estipulados em calendário e as taxas fixadas na tabela de serviços acadêmicos. 

 

Art. 5º Respeitado o limite mínimo de frequência previsto no Regimento, será 

considerado aprovado o aluno que obtiver a Média Final (MF) igual ou superior a 7 (sete). 

 

Art. 6º As notas obtidas nas avaliações serão lançadas pelos professores nos registros 

acadêmicos em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), com precisão de 1 (uma) casa 

decimal. 

 

Art. 7º Os valores calculados em MF deverão ser arredondados para a precisão de 1 

(uma) casa decimal, segundo as normas estatísticas usuais, a   saber: 

I. se o algarismo da segunda casa decimal for menor que 5 (cinco), este deve 

ser desprezado; 

II.      se o algarismo da segunda casa decimal for maior que 5 (cinco), ao algarismo 

da casa anterior incrementa- se uma unidade; 



 

III. se o algarismo da segunda casa decimal for igual a 5 (cinco) e o algarismo da 

primeira casa for ímpar, a este  incrementa-se  uma unidade; 

IV. se o algarismo da segunda casa decimal for igual a 5 (cinco) e o algarismo 

da primeira casa for par, este não sofre alteração. 

 

 

CAPÍTULO III - DOS CASOS ESPECIAIS 

 

 

Art. 11. Aos trabalhos de conclusão de curso (TCC), estágios supervisionados, projetos 

interdisciplinares, temas tecnológicos e outros componentes curriculares de caráter 

diferenciado, quando previstos nos respectivos Projetos Pedagógicos de Curso, poderão 

ser conferidos os conceitos "apto" ou "não apto". 

Parágrafo Único. Para os componentes curriculares referidos no caput, apenas o conceito 

final, "apto" ou "não apto", será lançado em Média Final (MF), não serão contabilizadas 

avaliações parciais, prova substitutiva ou exame final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 12. As turmas pertencentes a matrizes vigentes anteriormente a 2017.2 serão 

avaliadas por meio dos seguintes instrumentos: 

 

I. P1  

II. P2 

III. Trabalhos 

IV. PS (Prova Substitutiva) 

 

§1º Para as avaliações previstas nos incisos I e II, recomenda-se a aplicação de uma 

prova individual, com questões objetivas e discursivas, versando sobre o conteúdo 

apresentado até o momento da aplicação. 

§2º A avaliação prevista no inciso IV refere-se à aplicação de uma prova individual sem 

consulta, com questões objetivas e discursivas, versando sobre a totalidade do conteúdo 

da disciplina. 

 

Art. 13. Para cálculo da MF considera-se a seguinte fórmula: MF = (P1 x 0,4) + (P2 x 0,4) + 

(trabalhos x 0,2) 

 

I – O aluno que obtiver Média Final (MF) igual ou maior à média de aprovação será 

considerado aprovado; 

II – O aluno que obtiver Média Final (MF) menor do que a média de aprovação poderá se 

submeter a Prova Substitutiva (PS); 

III – O aluno encontra-se automaticamente reprovado se faltar às duas provas P1 e P2. 

 



 

Art. 14. Poderá fazer a Prova Substitutiva (PS) o aluno que faltar a uma das provas 

bimestrais (P1 ou P2) ou não tiver atingido a média de   aprovação. 

Parágrafo Único. A nota da Prova Substitutiva (PS) deverá substituir integralmente a 

menor nota obtida nas avaliações P1 ou P2. 

 

Art. 15. Respeitado o limite mínimo de frequência previsto no Regimento, o aluno que 

obtiver Média Final (MF) igual ou maior do que a média de aprovação será considerado 

aprovado, caso contrário, será considerado reprovado. 

 

Art. 16. A média para aprovação será definida por meio de portaria específica.  

Importante: Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo 

que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep, agenda eletrônica, 

calculadora, walkman, notebook, palmtop, Ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de 

mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a 

coordenação do curso vetar o ingresso do aluno em sala com outros aparelhos além dos 

anteriormente citados. 

 

Revisão de Prova 

 

A revisão de prova poderá ser realizada pelos alunos juntamente com os professores 

apenas nas datas estabelecidas no Calendário Acadêmico. 

 

Calendário Acadêmico 

 

Agenda divulgada pelo Ibmec com a programação dos horários e datas de todas as 

atividades educacionais relativas ao curso em cada semestre, incluindo horários e datas 

de início e término das aulas, horários e datas das avaliações e provas, horários e datas 

de divulgação de resultados das avaliações, dentre outros. 

 



 

 

 

Frequência Mínima 

 

É admitida, para a aprovação, a frequência mínima de 75% da frequência total às aulas e 

demais atividades escolares. 

 

Justificativas de faltas 

 

O aluno deve requerer a justificativa de faltas em até 3 (três) dias da data do impedimento; 

para usufruir desse benefício, é necessária a solicitação via requerimento online, 

protocolando no Atendimento da Secretaria Acadêmica a documentação comprobatória 

com a indicação do CID (Classificação Internacional das Doenças), no prazo máximo de 1 

(dia) dia subsequente à data da solicitação do requerimento, por qualquer pessoa, munida 

dos documentos necessários para representá-lo nesse ato. Poderá haver compensação de 

ausência para os casos previstos em lei: 

 

- Alunos em condições especiais (Decreto-Lei nº. 1.044/69); 

- Alunas gestantes (Lei nº. 6.202/ 75); 

- Alunas mães adotivas (Lei nº. 10.421/02); 

- Alunos atletas (Lei nº. 9.615/98); 

 

O abono de falta somente é permitido nos casos autorizados em Lei Federal, mediante 

requerimento e documentação comprobatória anexada:  

 

- Alunos que participaram de reuniões da CONAES – Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Lei do SINAES, n. º 10.861/04); 

- Alunos convocados para exercer o serviço militar (Lei nº. 4.375/ 64). 


