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RESOLUÇÃO Nº 02/2011 - CONCECEAVI 

 
 
 

Regulamenta o processo de realização de provas de 
segunda chamada em virtude de motivos de trabalho 
para os cursos de Graduação da Universidade do 
Estado de Santa Catarina - UDESC, ofertados no 
Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – 
CEAVI. 

 

O Presidente do Conselho de Centro do CEAVI, no uso de suas atribuições e 

considerando a necessidade de regulamentação da solicitação de avaliações de segunda 

chamada por motivos de trabalho,  

 

RESOLVE “ad referendum”: 

 

Art. 1º - O aluno regularmente matriculado em Curso de Graduação da UDESC 

oferecido no Campus de Ibirama que se ausentar por motivo de trabalho em aula na qual foi 

realizado qualquer procedimento de avaliação, poderá requerer segunda chamada desta 

avaliação. 

Art. 2º - O requerimento de avaliação de segunda chamada deverá ser protocolado na 

Secretaria Acadêmica em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização da 

avaliação. 

Art. 3º - Anexo ao requerimento, o acadêmico deverá apresentar declaração 

carimbada e assinada pelo empregador, contendo as seguintes informações: 

 I – Justificativa da necessidade de permanência do acadêmico no local de 

trabalho; 

 II – Data e horário em que o impedimento ocorreu, ou período no qual o 

acadêmico esteve à disposição da empresa, ficando assim impedido de comparecer às aulas; 

 III – Carimbo da empresa com CNPJ da instituição e assinatura do empregador 

ou setor responsável por recursos humanos. 
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Art. 4º - O requerimento deferido pela Secretaria Acadêmica será encaminhado ao 

professor da disciplina para que este proceda ao agendamento da avaliação. 

Art. 5º - O acadêmico tem direito a requerer até 3 (três) avaliações de segunda 

chamada no semestre letivo  por motivo de trabalho. 

Art. 6º - No caso de haver necessidade da solicitação de mais de 3 (três) avaliações 

de segunda chamada por este motivo o acadêmico deverá: 

I – Protocolar pedido de prova de segunda chamada na Secretaria Acadêmica; 

II – Apresentar documentação especificada no Artigo 3º; 

III – Anexar ao pedido ofício redigido e assinado pelo acadêmico justificando o 

motivo pelo qual necessita extrapolar o número de avaliações de segunda chamada desta 

modalidade no semestre corrente, sendo que este ofício deverá ser dirigido ao chefe do 

departamento do curso, e caberá a este deferir ou não o pedido do acadêmico. 

Art. 7º - Cabe à Chefia de Departamento do Curso julgar o mérito das solicitações de 

segunda chamada por motivo de trabalho, amparadas pelo Art. 6º desta Resolução, bem como 

demais encaminhamentos. 

Art. 8º - É direito do acadêmico requerer a realização de avaliações de segunda 

chamada conforme Resolução nº  018/2004 – CONSEPE,  sem qualquer interferência desta 

Resolução. 

Art. 9º - Esta resolução entra em vigor nesta data. 

 

Ibirama, 02 de agosto de 2011. 

 

 

 
 
 
 
 

       Prof. Dr. Dario Nolli 
Presidente - CONCENTRO 
UDESC - CEAVI - Ibirama 

 


