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Disciplinas 1° Exercício 2º Exercício 2º Chamada Final 

ESTADO E POLÍTICA 30.10.2019 18.12.2019 08.01.2020 15.01.2020 

AMBIENTE ECONÔMICO REGIONAL 31.10.2019 19.12.2019 02.01.2020 16.01.2020 

METODOLOGIA 08.11.2019 20.12.2019 03.01.2020 17.01.2020 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS 04.11.2019 16.12.2019 06.01.2020 13.01.2020 

INTRODUÇÃO AO DIREITO 05.11.2019 17.12.2019 07.01.2020 14.01.2020 

 

REGRAS DE AVALIAÇÃO E DE DESEMPENHO: 

1. O assunto de cada avaliação abrange o conteúdo da respectiva unidade. 

2. O aluno será considerando aprovado se obtiver, no somatório dos exercícios, o total de 15 

pontos. 

3. O estudante que se ausentar de um dos exercícios deverá requerer junto ao Protocolo a 

realização de 2ª Chamada da respectiva unidade, cuja data se encontra pré-agendada. A nota 

obtida na 2ª Chamada servirá automaticamente como nota do respectivo exercício. 

4. Aquele (a) que não alcançar os 15 pontos, deverá se submeter ao Exercício Final, observando 

as seguintes regras: 

4.1. O estudante que não obtiver 6,0 pontos no somatório dos dois exercícios, não estará 

habilitado para realização do Exercício Final; 

4.2. Para aprovação no Exercício Final, o estudante deverá contabilizar 10 (dez) pontos, 

considerando a média aritmética dos dois exercícios e a nota obtida no Exercício Final. 

 

 

5. É vedada a realização de 2ª Chamada de Exercício Final. 

6. Casos especiais serão analisados individualmente, mediante protocolo de requerimento 

formalizando o pleito acompanhado das respectivas provas documentais. 

7. Somente é admitido o pedido de revisão de exame relacionado ao Exame Final, desde que 

devidamente fundamentado. O pedido será analisado por banca designada pela Coordenação 

de Curso que ouvirá, antes de emitir parecer final, o Professor da disciplina.  

8. Cada exercício valerá de 0 a 10 pontos, sempre em intervalos de 0,5 pontos. A critério do 

Professor, cada unidade poderá avaliada com exercícios complementares (até 3 pontos) e o 

restante como nota da respectiva unidade. 

9. É vedado o fracionamento de notas no Exercício Final. O Exercício Final consistirá em 

avaliação abrangendo todo conteúdo do semestre, com notas variando de zero a dez pontos. 


