CFAHESP/IESVAP
COM. \'0C6 erw CMâ- OOi^jDiíU^

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí.
IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaiba LTDA.
Rodovia BR 343, Km 16 Bairro Sabiazal, CEP 64.212-790, Parnaíba-PI
CNPJ: 13.783.222/0001-70 Fone: 86 33227314 | www.iesvap.edu.br

RESOLUÇÃO CONSUP N 004/2017, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017.

APROVADO

Estabelece atualização nas regras referentes a

realização de exames em SEGUNDA
CHAMADA dos cursos de Graduação da
Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da

Saúde do Piauí- FAHESP.

O CONSELHO SUPERIOR da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da
Saúde do Piauí - FAHESP, no uso de suas atribuições regimentais,

RESOLVE:

Art. 1o Estabelecer novas regras para realização de exames em SEGUNDA

CHAMADA dos alunos da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde
do Piauí - FAHESP, conforme anexo a presente resolução.
Art. 2 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3o A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO À RESOLUÇÃO CONSUP N 004/2017, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017.
REGULAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SEGUNDA CHAMADA
DA FAHESP/IESVAP

SEÇÃO I
FLUXOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES
Art. 1o O aluno que vier a faltar a alguma avaliação, programada ou não no
planejamento da disciplina, tem direito à 2a (segunda) chamada, de acordo com a
forma e nos casos previstos nesta Resolução.

Art. 2 O interessado deve requerer, no Protocolo Unificado, em até 2 (dois) dias
úteis, após a realização da avaliação em primeira chamada, requerimento
acompanhado de documento que justifique a realização da segunda chamada.
1 Na impossibilidade de o interessado comparecer ao Protocolo Unificado para
preencher o requerimento, o mesmo poderá indicar uma pessoa para realizar a
solicitação.
2 Os documentos comprobatórios originais devem ser entregues no momento
da solicitação da avaliação de segunda chamada, não sendo permitida a entrega
posteriormente.

3 A concessão de segunda chamada limita-se aos casos: participação em
Competições Esportivas pela FAHESP; apresentação ao Serviço Militar,
Convocação Judicial, Luto (parentesco direto), representações
oficiais da FAHESP e os casos de saúde previstos no Decreto - Lei n 1.044, de
21 de Outubro de 1969.
4 Em qualquer dos casos, o aluno deverá dar entrada no pedido de segunda
chamada no Protocolo Unificado, no prazo de até 48(quarenta e oito) horas após
da data da avaliação, com a documentação necessária, obedecendo o parágrafo
4 deste regulamento.
5 Eventuais exceções não previstas serão encaminhadas com a devida
documentação para análise e julgamento pelo Colegiado de Curso.
Art. 2 O Coordenador do Curso, em conjunto com o professor da disciplina,
devem emitir despacho baseando-se na justificativa e nos documentos
comprobatórios, por escrito, quanto ao deferimento ou indeferimento.
Art. 3 O professor e o aluno solicitante devem ser comunicados do parecer pela
Secretaria Acadêmica.

Art. 4 Em caso de parecer favorável, a avaliação de segunda chamada
aplicada de acordo com o calendário acadêmico.
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Art. 5o No caso de não comparecimento à avaliação de segunda chamada, não

há a possibilidade, sob quaisquer circunstâncias, da aplicação de uma nova
avaliação.

Art. 6o Não há avaliação em segunda chamada para a Avaliação Final
Integradora e para o Exame Especial.

SEÇÃO II
FORMA E DATA DA AVALIAÇÃO
Art. 7o As avaliações teóricas de segunda chamada, de todas as disciplinas,
devem ser escritas e realizadas durante o período letivo, logo após o período

reservado para aplicação das avaliações parciais (AP1 e AP2), de acordo com as
datas previamente agendadas no Calendário Acadêmico.

1o Fica estipulado, preferencialmente, o sábado letivo para aplicação de
segunda chamada.

2o As avaliações de segunda chamada deverão ser encaminhadas à
Coordenação de Curso, pela CORP, em até 7 (sete) dias letivos antes do sábado
agendado.
Art. 8o As avaliações práticas de segunda chamada, de todas as disciplinas,
devem ser realizadas no mesmo dia da avaliação prática subsequente da turma
do aluno.

Parágrafo único. Na eventualidade de ausência justificada à última avaliação
prática do semestre letivo, ela deve ser realizada, após autorização da
Coordenação do Curso, antes da Avaliação Final de cada semestre.

SEÇÃO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9o Nenhum professor, sob qualquer pretexto, pode aplicar avaliações de
segunda chamada sem o cumprimento deste Regulamento.

Art. 10 Os casos omissos serão julgados pelos Colegíados de Cursos.
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