
 
  
                                                               ATO ADMINISTRATIVO 010/2021 - REITORIA 
                                                        
 
     DATA: 17 de dezembro de 2021. 
                                                      
 
 A Reitoria do Centro Universitário de Pato Branco – 
UNIDEP, no uso de suas atribuições regimentais,  
         
  RESOLVE:                                                           
  
                                             Estabelecer orientações para a guarda da documentação 
oriunda dos processos avaliativos, vista de processos avaliativos e revisão de avaliação no 
curso de Medicina: 
 
Art. 1º - Fica determinado que os documentos das avaliações deverão, ao final do 
semestre, ser arquivados na Secretaria Geral da instituição. 
 
Art. 2º - Por documentos de avaliações, entende-se provas, trabalhos, projetos e outros 
instrumentos avaliativos que compõe a avaliação do aluno. 
 
Art. 3º - É dever do docente do curso, que ministra a disciplina e avalia o aluno, ao longo 
do semestre, guardar os documentos para arquivamento posterior na Secretaria Geral da 
instituição. 
 
Parágrafo único. O docente guarda os documentos e ao final do semestre entrega-os à 
Secretaria de Curso que os encaminha à Secretaria Geral. 
 
Art. 4º - Para o curso de Medicina, o aluno tem direito de solicitação de vista dos processos 
avaliativos. 
 
§ 1º - A vista de prova deve ser requerida mediante protocolo, via 
centraldoaluno@unidep.edu.br, no prazo máximo de 2 (dois) dias letivos a contar do 
fornecimento da nota pelo docente responsável pela avaliação. 
 
§ 2º - A Central do Aluno encaminhará o protocolo à coordenação do curso para os 
procedimentos cabíveis. 
 
Art. 5º - A partir da data em que o aluno efetivamente obteve a vista de prova, este tem o 
prazo máximo de 2 (dois) dias letivos para protocolar o requerimento de revisão de 
processos avaliativos, via centraldoaluno@unidep.edu.br. 
 
§ 1º - O pedido de revisão elaborado pelo aluno, deve apresentar claramente: a(s) 
questão(ões) alvo(s) da indagação e os motivos que invalidam a(s) questão(ões) (estrutura, 
conteúdo, forma de correção, valor da(s) questão(ões), etc.).  
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§ 2º - A Central do Aluno encaminhará o protocolo à coordenação do curso para adoção 
dos procedimentos cabíveis e nomeação de banca revisora, composta de dois docentes, 
que não o titular da disciplina.  
 
Art. 5º Este Ato Administrativo entra em vigor nesta data. 
 
 
           Dê-se Ciência 
             Cumpra-se  
 
                                                              

 
  

Ornella Bertuol Antunes 
Reitora 

 
 
 
 


