
 
 
 

  RESOLUÇÃO 002/21 - CONSEPE 
 

APROVA E REGULAMENTA A SEGUNDA 
CHAMADA PARA PROCESSOS 
AVALIATIVOS ACADÊMICOS. 

 

 
                                                         Considerando os encaminhamentos feitos 

pela Pró-Reitoria Acadêmica e pela Secretaria Geral; 

 

O CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E 

EXTENSÃO APROVOU E EU REITORA, NO USO DE MINHAS 

ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

 

Art. 1º Fica aprovada a concessão de 

Segunda Chamada para processos avaliativos acadêmicos nos termos desta 

Resolução e em consonância ao Regimento Geral. 

 

Art. 2º A Segunda Chamada para processos 

avaliativos acadêmicos deverá ser requerida junto ao Setor de Atendimento 

Geral, em dois dias letivos a contar da data de realização da avaliação, com 

encaminhamento da Coordenação de Curso. 

§ 1º - No requerimento deverá constar a 

disciplina, o professor e a turma, bem como deverá(ão) ser anexado(s) 

documento(s) comprobatório(s) que ateste(m) o impedimento da presença. 

§ 2º - A Secretaria Geral encaminhará, via 

sistema acadêmico, à Coordenação do Curso o requerimento do solicitante, 

que fará a análise, deferindo ou indeferindo a solicitação. 

§ 2º - O prazo de atendimento da solicitação 

será de 5(cinco) dias úteis. 

 

Art. 3º A data da realização da Segunda 

Chamada para processos avaliativos acadêmicos será determinada pela 

Coordenação de Curso, respeitando o calendário acadêmico, ocorrendo no 

final do período letivo e envolverá todo o conteúdo trabalhado ao longo do 

semestre.  

Parágrafo Único - Na hipótese de não 

realização de provas N1 e N2 haverá a aplicação de apenas uma prova, 

envolvendo todos os conteúdos do semestre, cuja nota será atribuída para 

ambas as avaliações. 



 
 

Art. 4º A taxa de solicitação da Segunda 

Chamada seguirá o valor disposto em normativa institucional própria. 

Parágrafo Único - O pagamento deverá 

ocorrer em 2 (dois) dias úteis, a contar a contar da data de expedição do boleto, 

sob pena de ser indeferido. 

 

Art. 5º A Segunda Chamada de Avaliação 

refere-se àquelas avaliações realizadas no formato de prova, pré-agendadas, 

aplicadas aos componentes curriculares ofertados nas modalidades presencial 

e à distância, disciplinares e interdisciplinares. 

 

§ 1º - Não haverá possibilidade de Segunda 

Chamada para os pedidos específicos referentes às avaliações perdidas que 

tenham natureza de: 

I. trabalhos de Conclusão de Curso; 

II. atividades de Estágio Supervisionado; 

III. atividades Extraclasse; 

IV. trabalhos individuais ou em grupo realizados no horário de aula. 

 

                                                      Art. 6º Esta Resolução entra em vigor a partir 

desta data, revogando-se a Resolução 029/19 – COSEPE e as demais 

disposições em contrário. 

 

 

Dê-se ciência.  

Cumpra-se. 

 

 

 

Pato Branco, 09 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 
Ornella Bertuol Antunes 

Reitora 

 

 


