
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA - AS 

2º SEMESTRE DE 2018 

EDITAL 

 

A Avaliação Substitutiva é um instrumento criado pela Faculdade para atender o(a)s aluno(a)s que, por motivos 

legítimos, não puderam realizar até duas Avaliações Regulares no semestre letivo. 

 

O Regimento da Faculdade da Faculdade estabelece os seguintes instrumentos e formas de avaliação: 

 

Art. 78. Serão adotados os seguintes instrumentos nas avaliações de desempenho discente: 

I-1 (uma) Avaliação de cada disciplina denominada A1, no primeiro bimestre, elaborada e aplicada pelo professor da 

disciplina, totalizando 10 (dez) pontos; 

II-1 (uma) Avaliação de cada disciplina denominadas A2, no segundo bimestre, elaborada e aplicada pelo professor da 

disciplina, totalizando 10 (dez) pontos; 

III-1 (uma) Avaliação Final – AF para cada disciplina, elaborada e aplicada pelo professor da disciplina, totalizando 

10 (dez) pontos. 

IV –1 (uma) Avaliação Substitutiva – AS de, no máximo, 2 (duas) disciplinas por semestre letivo, podendo as 2 

(duas) disciplinas serem do primeiro bimestre ou do segundo bimestre ou 1(uma) do primeiro e 1 (uma) do segundo 

bimestre.  

§1º Os procedimentos de elaboração, agendamento e aplicação da Avaliação Substitutiva – AS serão objetos de 

regulamentação própria. 

§2º Os professores deverão elaborar e aplicar as Avaliações Substitutivas - ASs e Finais - AFs rigorosamente de 

acordo com o Calendário Acadêmico.  

 

Art. 80 

... 

§ 3º. Para apuração da média das Avaliações A1 e A2, é facultado ao aluno faltar a duas Avaliações A1 ou duas A2 ou 

uma A1 e uma A2, substituindo-as nos termos do disposto no Inciso III do Artigo 78... 

§ 6º. As condições complementares para a realização das Avaliações Substitutivas - AS serão divulgadas em Edital 

específico. 

 

INSCRIÇÃO 

 

A inscrição será feita na Central de Atendimento da FMS, no período de 22 a 30 de novembro de 2018, limitando-se a 

duas Avaliações, sem a necessidade de justificativa. 

 

TAXA 

Ao se inscrever, o(a) aluno(a) deverá efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por 

Avaliação, no limite de duas Avaliações.  

 

DIA E HORÁRIO DA AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 

 

A realização das Avaliações Substitutivas será no dia 06 de dezembro de 2018, em horário a ser divulgado no dia 05 de 

dezembro de 2018. 

O aluno que faltar à Avaliação Substitutiva não poderá realizá-la novamente. 

 

CONTEÚDO/PONTUAÇÃO/VALOR DA AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 

 

As Provas Substitutivas abordarão os conteúdos ministrados nos dois bimestres, acumuladamente, com a mesma 

pontuação das Avaliações Bimestrais, ou seja, 10(dez) pontos. Caso algum Professor tenha aplicado outra atividade 

pontuada, a mesma será considerada no cômputo da pontuação da Avaliação Substitutiva. 

 

Juiz de Fora, 19 de novembro de 2018. 

 

 

Prof. José Luiz de Souza Botti 

Diretor da FMS 


