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Resolução  005/2011 

“ Estabelecer os Critérios para Avaliações 

Antecipadas ou em 2ª Chamada” 

 

O Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, no uso de suas atribuições e visando 

estabelecer critérios para as solicitações de avaliações antecipadas ou em 2ª chamada estabelece: 

Art. 1º - O critério para a antecipação de qualquer avaliação será o descrito a seguir, mediante 

preenchimento de formulário específico e apresentação de documentos comprobatórios no Centro 

de Graduação (CEGRAD) da Faculdade de Medicina, num prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias 

antes do prazo definido para a situação, sempre na vigência do período letivo: 

Parágrafo Único: Estágio extra-curricular (inclusive no exterior) durante o período 

letivo, somente quando houver ligação ou afinidade direta com o curso de graduação 

em andamento (Curso Superior de Tecnologia em Radiologia), e em instituição de 

saúde que tenha programa credenciado. 

Art. 2º - Os critérios para a realização em 2ª chamada de qualquer avaliação serão os descritos a 

seguir, mediante preenchimento de formulário específico e apresentação de documentos 

comprobatórios no Centro de Graduação (CEGRAD) da Faculdade de Medicina, num prazo de, no 

máximo, 3 (três) dias após os prazos definidos para cada uma das situações, sempre na vigência do 

período letivo: 

§1º - Exercício de representação discente nos órgãos colegiados, durante os horários 

das avaliações; 

§2º - Convocação para cumprimento de serviços obrigatórios por lei; 

§3º - Problema de saúde do aluno; 

§4º - Falecimento do cônjuge ou companheiro, filho (inclusive natimorto), pais (ou 

tutores) e irmãos – 8 (oito) dias corridos, incluindo a data do óbito; 

§5º - Doença do cônjuge ou companheiro, filho, pais (ou tutores) e irmãos – 5 (cinco) 

dias úteis; 

§6º - Falecimento de avós, padrasto, madrasta, sogros e cunhados – 2 (dois) dias úteis, 

incluindo a data do óbito. 
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Art. 3º - Caso o pedido seja deferido, o Colegiado do Curso enviará seu parecer ao professor 

responsável pela disciplina, com cópia para a chefia do respectivo departamento (quando 

pertinente), recomendando que o aluno tenha a oportunidade de uma nova avaliação.  

 

Revogadas as disposições em contrário, a presente Resolução entra em vigor na data da sua 

aprovação. 

Prof. Marcelo Henrique Mamede Lewer 

Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia 

 


