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FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO 

 
PORTARIA NORMATIVA N° 02, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
 

Dispõe sobre a estrutura do processo 
avaliativo quanto a avaliação substitutiva 
para aprovação nos cursos de graduação 
da Faculdade de Tecnologia Evolução. 

 
 

O DIRETOR GERAL DA FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO, no uso de suas atribuições e 
considerando o Regimento Interno da Faculdade, especificamente o disposto no Título IV – Do Regime 
Acadêmico, Capítulo IV- Da Avaliação do Desempenho Acadêmico – no artigo 62 - § 2°, 
 
RESOLVE  
 
Art. 1 - ALTERAR o texto, conforme abaixo: 
 
“Artigo 62 - A cada avaliação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau de zero a dez, 
não sendo em hipótese alguma permitida a duplicação desta; 
 
§ 1 ° - É atribuída nota zero ao estudante que deixar de se submeter à avaliação prevista na data fixada;  
 
§ 2° - O estudante que deixar de comparecer às avaliações de aproveitamento, nas datas fixadas, deverá 
realizar avaliação final, considerando apenas uma nota, e somente uma, para cada disciplina, de acordo 
com o calendário letivo. 
 
§ 3° - Pode ser concedida revisão de avaliação, requerida pelo próprio Aluno ou por quem ele o designar, 
no prazo de até cinco dias úteis após a divulgação do resultado da avaliação de aproveitamento 
respectiva, dirigida ao Coordenador, que a encaminhará ao Professor para revisão;  
 
§ 4° - O Professor responsável pela revisão da avaliação pode mantê-la ou alterá-la, devendo sempre, 
fundamentar sua decisão;  
 
§ 5° - Não aceitando a decisão do Professor, o estudante, desde que justifique, pode solicitar a 
FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO que submeta seu pedido de revisão, à apreciação de uma 
comissão, designada pelo(a) Coordenador(a) do(s) respectivo(s) curso(s), última instância de apelação, 
formada com este fim exclusivo. 
 

Art. 2 - Esta normativa entra em vigor nesta data. 
 
 

Fortaleza, 01 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 

Paulo Cesar Cavalcanti 
Diretor Geral 

 


