
 

RESOLUÇÃO Nº 001/2019–CEPEG 

 

 

 

Altera o artigo 118 do Regimento Geral e 

Dispõe sobre as normas acadêmicas 

relativas à Avaliação Substitutiva e das 

providências. 

 

O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão – CEPEG, no uso de 

suas atribuições legais e considerando a necessidade de regulamentar aplicação de 

Avaliação Substitutiva em caso de ausência do aluno na data da aplicação oficial, 

resolve: 

 

CAPÍTULO I - DA SOLICITAÇÃO 

 

Artigo 1º - Poderá requerer a Avaliação Substitutiva exclusivamente das Avaliações 

Bimestrais (AV1 OU AV2). 

 

Artigo 2º - Preencher, em até 5 (cinco) dias letivos após data da referida Avaliação, o 

formulário de solicitação à Coordenação do Curso apresentando documentação 

comprobatória da justificativa. 

 

Artigo 3º - Apresentar a comprovação da causa para a Avaliação Substitutiva nas 

seguintes hipóteses: 

a) exercícios ou manobras militares, efetuados na mesma data, devidamente 

comprovados por atestado da unidade militar. 

b) internamento hospitalar devidamente comprovado; 

c) doença infectocontagiosa comprovadamente impeditiva do comparecimento, 

confirmada por um atestado médico que informe textualmente esta condição e 



 

apresente, ainda, o carimbo, a data e a assinatura do médico responsável pelo 

atendimento; 

d) até três (03) dias corridos de luto, a partir da data do atestado de óbito, referente ao 

falecimento de parentes em até segundo grau, comprovado por correspondente atestado 

de óbito; 

e) convocação, com coincidência de horário e data, para depoimento judicial, policial ou 

assemelhado, devidamente comprovada; 

f) convocação, com coincidência de horário e data, para eleições em entidades oficiais, 

devidamente comprovada; 

g) comparecimento, como representante discente em reuniões dos Órgãos Colegiados da 

FJN ou outras atividades relativas à representação; 

h) para gestantes, quando ocorrer gravidez de risco devidamente comprovada, com 

parecer e atestado médico que informe textualmente esta condição; 

i) Declaração de trabalho em papel timbrado da empresa, constando carimbo e 

assinatura do gerente de RH, bem como a data e horário que esteve à disposição da 

empresa; 

j) Boletim de Ocorrência constando carimbo e assinatura da autoridade competente; 

l) outros casos, não previstos na presente regulamentação, mas que sejam considerados 

pelo Coordenador impeditivos do comparecimento do aluno à prova. 

Artigo 4º - O requerente deve assinar o termo de responsabilidade, sob pena da não 

realização ou invalidação da prova, se prestar informações falsas. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II - FLUXOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

Artigo 5º - O interessado deverá protocolar, em até cinco dias letivos após a realização 

da avaliação em primeira chamada, na secretaria acadêmica, requerimento 

acompanhado de documento que justifique a realização da Avaliação Substitutiva. 

 

Parágrafo Primeiro - Na impossibilidade de o interessado comparecer à secretaria 

acadêmica para preencher o requerimento, o mesmo poderá ser protocolado por uma 

pessoa indicada pelo referido aluno. 

Parágrafo segundo: o aluno que saiba que estará impossibilitado de realizar 

determinada prova, por um dos motivos explicitados nas normas, poderá solicitar 

antecipadamente a Avaliação Substitutiva, conforme o caso.  

Artigo 6º - O coordenador do curso deverá emitir despacho, por escrito, quanto ao 

deferimento ou indeferimento; 

 

Artigo 7º - O professor e o aluno solicitante deverão ser comunicados do parecer do 

coordenador; 

 

Artigo 8º - Em caso de parecer favorável, a Avaliação Substitutiva será aplicada; 

 

Artigo 9º - No caso de não comparecimento à Avaliação Substitutiva não haverá a 

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

 

FORMA E DATA DA PROVA 

 

Artigo 10º - A Avaliação Substitutiva será feita em dois momentos no final do ciclo 

avaliativo AV1 e AV2 respectivamente, com questões dissertativas e de múltipla 

escolha, no mesmo nível de AV1 e AV2. 

 



 

§ 1º. As avaliações substitutivas serão aplicadas em um único dia, logo após cada etapa, 

conforme Calendário Acadêmico, independentemente do número de avaliações 

solicitadas pelo aluno. 

 

§ 2º. Em ambos os casos, a avaliação abordará os conteúdos trabalhados nos períodos de 

AV1 e AV2. 

 

Artigo 11º - A data da avaliação será determinada no Calendário Anual da FJN pela 

Diretoria Geral. 

 

Artigo. 12º - Os professores deverão encaminhar às Coordenações dos Cursos, em até 7 

dias letivos antes dos sábados previstos, as Avaliação Substitutiva a serem aplicadas. 

 

Artigo. 13º – Uma vez solicitada a Avaliação Substitutiva pelo aluno, caberá a 

Coordenação do respectivo curso providenciar junto ao professor da disciplina a 

elaboração, sua respectiva correção e lançamento da nota junto à Secretaria Acadêmica. 

 

Artigo 14º. - Não poderá requerer Avaliação Substitutiva o aluno que estiver 

reprovado por faltas na disciplina.  

 

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 15º - Fica delegada a Coordenação dos Cursos para a adoção de outras 

providências necessárias ao cumprimento do objeto desta Resolução. 

 

Artigo 16º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                  Juazeiro do Norte, 16 de abril de 2019. 

 

 

Professor ME. José Marcondes Macedo Landim 

Diretor Geral da FJN 



 

FORMULÁRIO - PEDIDO DE AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 

 

Juazeiro do Norte, _____ de _______________ de ______. 

Senhor (a) Coordenador (a) ________________________________________ 

Nome da Disciplina: __________________________________________________ 

Nome do (a) Professor (a): ____________________________________________ 

Eu,___________________________________________________________________, 

aluno (a) regularmente matriculado (a) no ___ semestre,  deste Curso _____________, 

RA nº ____________, venho, respeitosamente, requerer a realização da Avaliação 

Substitutiva, referente a 1ª prova ( ) realizada no dia ___/___/____ ou 2ª prova ( ) 

realizada no dia ___/___/____, de acordo com a Resolução 001/2019 do CEPEG, 

pelo(s) motivo(s) abaixo relacionado(s), conforme documentação anexa. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Nestes termos, 

p. deferimento 

 

Declaro estar ciente e de acordo com as normas contidas na Resolução 001/2019, do 

CEPEG, que rege a aplicação da Avaliação Substitutiva. Confirmo que serão 

conferidos e assumo a responsabilidade por todos os dados e informações concedidas, 

sob pena de incorrer nas sanções estabelecidas no Regimento Interno da Instituição. 

Assinatura do (a) aluno (a):  

__________________________________________________ 

Tel. (___) _____________ Cel. (___) ____________ Com. (___) ______________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Deferido (  ) Indeferido (  )  

Data da Avaliação Substitutiva  : ______/______/_____ 



 

Justificativa: 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Coordenador (a): ___________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Protocolo: 

Nome do aluno:______________________________________________________  

RA nº____________________ Data da solicitação: _____/_____/____________. 

Recebido por:_____________________________________ em _____/_____/_______. 


