
 

Sistema de Avaliação 

 

A avaliação do desempenho escolar do aluno é feita em cada disciplina, de acordo com o 

aproveitamento obtido nos trabalhos escolares, durante o período letivo, atendida em qualquer 

caso a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e demais atividades. São 

considerados trabalhos escolares: provas, exercícios, projetos, relatórios e demais atividades 

programadas.  

Entende-se por aproveitamento a soma das notas obtidas no conjunto das avaliações assim 

denominadas: 

P1 – Prova parcial equivalente a 40 pontos 

P2 – Prova final equivalente a 40 pontos 

Trabalhos – Atividades avaliativas previstas no Plano de Ensino da disciplina - 

equivalentes a 20 pontos 

PS – Prova substitutiva equivalente a 40 pontos.  

 

Esclarecimentos adicionais sobre a PS: 

 

1) Aluno que obtiver média maior ou igual a 30 pontos poderá fazer a PS. 

2) Mesmo aluno com aprovação superior a 70 pontos poderá fazer a PS no intuito de melhorar a 

média final. 

3) Caso a nota da PS não melhore a média final, a mesma será descartada. 

4) A PS substitui uma única vez, alguma avaliação perdida, independente do motivo. Vale ressaltar 

que refere-se a perda da P1 ou P2. A substituição será da menor nota do aluno nas provas P1 ou 

P2, sendo considerado o melhor resultado com a substituição. 

5) A revisão da nota atribuída aos exames segue o calendário escolar, onde 01 (um) dia deve ser 

alocado para as revisões com a presença do professor. 

6) Aluno que fizer a PS não poderá concorrer ao ranking para fins de bolsa. 

 

 



 

 

 

Aprovação nas disciplinas: 

 

Atendida a frequência mínima de 75% às aulas e demais atividades é considerado aprovado na 

disciplina: 

I-  O aluno que obtiver média de aproveitamento não inferior a 70,0 (setenta)  

II-  Mediante PS, o aluno que tendo obtido média de aproveitamento inferior a 70,0 

(setenta), porém não inferior a 30,0 (trinta), obtiver média final igual ou superior a 

70,0 (setenta). 

 

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); 


