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Ofício DIR Nº. 04/2019 

 

RESOLUÇÃO Nº 04/2019 

 

REGULAMENTO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

O Diretor Executivo da Faculdade LS, no uso de suas atribuições estatutárias e 

regimentais, representando o Conselho Superior e em cumprimento à deliberação da  reunião. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO, dos Cursos da 

Faculdade LS, conforme Anexo Nº I deste instrumento regulamentar. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições contrárias. 

 

 

Brasília,  09 de julho de 2019. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

    Luiz Antônio de França 

 Presidente do Conselho Superior 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 

 

 

 

    
 
                   Setor D Sul  Lote 5 – Taguatinga  Brasília-DF CEP: 72020-111 - Telefone (61) 3352-2294 

www.ls.edu.br/faculdade     
 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 04/2019, 09 DE JULHO DE 2019. 

 

REGULAMENTO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

      

 

 

  O Presidente do Conselho Superior, órgão 

máximo de deliberação didático-científico da 

Faculdade LS, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o que consta regimento interno 

resolve: torna público o regulamento de sistema de 

avaliação do desempenho acadêmico dos discentes  

dos cursos de graduação da Faculdade LS. 

 

 

 

I - Processo de Avaliação: 

 

Art. 1º. Estabelecer critérios e normas para a avaliação de desempenho acadêmico dos alunos 

dos cursos de graduação da Faculdade LS. 

Parágrafo único – Esta resolução não se aplica às disciplinas práticas e de pesquisa, tais 

como: Estágios Supervisionados, Estágios de Prática Jurídica e de Saúde, Atividades 

Diversificadas de Inovação Curricular – ADIC Trabalho de Conclusão de Curso, Práticas 

Pedagógicas, Projetos Integradores e outros, cuja avaliação será alvo de regulamentação 

própria em cada Curso. 

Art. 2º.  O processo de avaliação da aprendizagem dos acadêmicos deverá ser orientado pelos 

critérios e procedimentos definidos pela Instituição e realizados pelos docentes, tais como:  

§ 1º Os critérios para aprovação na disciplina são baseados em: frequência e notas que 

comprovem a aprendizagem correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e 

demais atividades acadêmicas e médias final iguaismédias finais iguais ou superiores a 6,0 

(seis).  

§ 2º Devem constar do plano de ensino da disciplina o detalhamento das avaliações: tipo, 

forma e periodicidade, em consonância com esta Resolução. 

§ 3º Os critérios de avaliação, utilizados no processo avaliativo devem ser  claros no Plano 

de Ensino e Aprendizagem, sendo necessária sua apresentação Coordenação do Curso, 

na  primeira semana de cada semestre letivo, disponibilizados no sistema acadêmico do 

Formatado: Não Realce

Formatado: Centralizado, Recuo: À esquerda:  0 cm



 
 

 

Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 

 

 

 

    
 
                   Setor D Sul  Lote 5 – Taguatinga  Brasília-DF CEP: 72020-111 - Telefone (61) 3352-2294 

www.ls.edu.br/faculdade     
 

aluno, na primeira semana de aula, e apresentado aos alunos na primeira aula de cada 

disciplina, no inicio de cada semestre letivo. 

 

Art. 3º. A avaliação do desempenho acadêmico far-se-á por meio do acompanhamento contínuo 

do aluno e dos resultados por ele obtidos nas provas, nos testes, nos exercícios escolares e na 

participação em atividades complementares de ensino, incluindo: Iniciação Científica, extensão, 

seminários, simpósios, congressos, monitoria e demais atividades de cunho pedagógico. 

 

 

II - Quantitativo de avaliações e cálculos de Média Semestral  

 

Art. 4º. O processo de avaliação dos discentes deverá ser composto de 02 (duas) avaliações, 

conforme previsto no  calendário de atividades dos cursos e no calendário letivo.   

Art. 5º. A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas aos alunos 

matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas.  

Parágrafo Único - Independente dos demais resultados obtidos é considerado reprovado na 

disciplina o aluno que não obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas 

e demais atividades programadas.  

Art. 6º. A Média Semestral (MS) do aluno, para fins de registro acadêmico, representa o 

desempenho durante o semestre letivo na disciplina e será obtida mediante o cálculo de uma 

média final das 02 (duas) avaliações (N1 e N2) realizadas durante o semestre na seguinte 

composição: 

MS = (1ª Avaliação) + (2ª Avaliação) 
2 

 

§ 1º A 1ª avaliação deverá ser realizada, em todos os cursos e semestres até o 10º 

encontro de aulas e a 2ª avaliação até o 20º encontro de aulas, conforme  previsto no 

calendário letivo supervisionado pela coordenação de cada curso. 

 

§ 2º As avaliações (N1 e N2), deverão ser composta de: trabalhos, seminários, relatórios,  

atividades em grupo, provas práticas e duas  provas escritas dos conteúdos ministrados, 

conforme previsto  no plano de ensino e da aprendizagem. 

 

§ 3º O valor atribuído às atividades práticas e a prova dos conteúdos ministrados deverá 

concentrar-se na frequência de 40 e 60% a 20 e 80%, respectivamente. Isto é, nenhuma 

atividade prática poderá exceder entre 20% e 40% da nota atribuída a cada processo 

avaliativo, nem a prova dos conteúdos ministrados poderá ser inferior a 60% e 80%. 

Art. 7º. Considera-se aprovado na disciplina o aluno que tenha cumprido a exigência de 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e obtido Média Semestral (MS) na 

disciplina  igual ou superior a 6,0 (seis), resultante da média ponderada das 02 (duas) avaliações 

aplicadas no decorrer do semestre letivo. 
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III- Valor e tipos de questões 

Art. 8º. A prova deve conter questões objetivas e subjetivas. 

Parágrafo Único: O número de questões e a valoração da prova deve concentrar-se na 

frequência de 80% e 20% , ou seja a prova deve conter de 20% a 80% de questões 

objetivas ou subjetivas e o valor das questões devem acompanhar esta frequência. 

 

 

IV -  Divulgação de Resultados: 

 

Art. 9º. O Professor deverá disponibilizar, por meio da pauta acadêmica eletrônica, os resultados 

das avaliações realizadas pelos alunos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, após a data da 

realização de cada avaliação. 

Parágrafo Único: O registro, na pauta eletrônica, do desempenho acadêmico parcial ou 

final do aluno, que compreende frequência e nota da aprendizagem é de responsabilidade 

do Professor, devendo ser entregue na coordenação do curso, no padrão estabelecido 

pela Instituição e na data definida no Calendário Acadêmico da Faculdade LS. 

IV - Provas de Exame Final 

Art. 10º. As provas de Exame Final seguem as mesmas orientações das avalições A1 e A2. 

§ 1º Ao aluno que obtiver Média Semestral (MS) inferior a 6,0 (seis) e igual ou superior a 

2,0 (dois) na disciplina, será dada a oportunidade de realizar uma Prova Final (PF), ainda 

no respectivo semestre letivo, para demonstrar o seu conhecimento sobre a disciplina. 

§ 2º A Prova Final é a última oportunidade de avaliação na disciplina para o aluno. 

§ 3º Não haverá segunda chamada para o aluno que faltar no dia da aplicação da Prova 

Final. 

§ 4º A Prova Final deverá ser uma única avaliação escrita, individual e sem consulta, no 

valor de 10,0 (dez) pontos. 

§ 5º O aluno com direito à Prova Final será aprovado quando obtiver nota igual ou superior 

a 6,0 (seis) na Média Final (MF), que será resultante da média aritmética entre a média 

semestral (MS) e a nota da Prova Final (PF). Assim:  

MF = MS + PF 
                                                                                        2 

 

VI - Segunda chamada ( A1 E A2) 

 

Art. 11. Em conformidade com o Regimento Geral da Faculdade LS, fica estabelecido que, será 

concedido, segunda chamada de prova para o aluno que deixar de realizar qualquer prova 

regular, mediante justificativa. 
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§ 1º. O período de solicitação e de realização de prova de segunda chamada ficará 

estabelecido em calendário acadêmico.  

§ 2º. Ao aluno que deixar de realizar qualquer prova, pode ser concedida segunda 

oportunidade desde que requerida no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a aplicação 

da  avaliação, em datas estabelecidas no calendário acadêmico, arcando com o ônus 

financeiro decorrente, exceto nos casos previstos em lei. 

 

§ 3º. O aluno que deixar de se submeter à avaliação fica sem nota até a realização da 

Segunda Chamada, previamente estabelecida em Calendário Acadêmico .Acadêmico. 

Para as demais avaliações (provas práticas e trabalhos) que não forem realizadas pelo 

aluno é atribuída a nota O (zero). 

 

I) convocações do Serviço Militar, devidamente comprovadas por atestado da unidade 

militar (Lei nº 4375, de 17.08.64); 

II) internamento hospitalar do discente devidamente comprovado pelo hospital; 

III) acompanhamento hospitalar de emergência aos parentes de primeiro grau devidamente 

comprovado pelo hospital; 

IV) doença comprovadamente impeditiva do comparecimento, confirmada por um atestado 

médico, com Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 

com a Saúde (CID) da doença, carimbo, data e assinatura do médico responsável pelo 

atendimento; 

V) até 03 (três) dias corridos de luto, a partir da data do atestado de óbito, referente ao 

falecimento de parentes em até terceiro grau, comprovado por correspondente atestado de 

óbito; 

VI) convocação judicial, policial ou assemelhado, devidamente comprovado; 

VII) convocação para eleições em entidades oficiais, devidamente comprovadas; 

VIII) casamento do aluno: até 03 (três) dias imediatamente posteriores ao evento; 

IX) nascimento de filho: mediante comprovação, se coincidir com o dia do nascimento; 

Art. 12. O aluno que deixar de se submeter à prova, ficará sem nota até a realização da segunda 

chamada. Não é permitido realização de segunda chamada para atividades práticas e trabalho. 

Art  13. A prova de segunda chamada terá o valor total de 10 pontos.  

Art.14. Para cada prova não realizada, o aluno deverá solicitar sua respectiva segunda chamada.  

Parágrafo Único: Não há 2ª chamada no formato de trabalho, seminários ou demais 

instrumentos de avaliação exceto a prova teórica escrita, bem como não há segunda 

chamada para a prova final. 

Art.  14.  Os casos excepcionais de isenção de taxas  serão avaliados pela Direção Acadêmica. 

Art . 15.  A solicitação de segunda chamada não abona a falta do aluno no dia da prova. 
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Art. 16. Para a realização da prova de segunda chamada, o aluno deve apresentar ao professor a 

autorização pela secretaria acadêmica e financeiro carimbada e assinada. 

VII - Revisão e Recurso de prova 

Art. 17.  É de direito do aluno a revisão de provas regulares, cabendo ao professor fazer a 

correção e revisão das provas, em sala de aula, no dia da entrega das mesmas ou em horário 

acordado entre professor e aluno, a revisão obedecerá as instruções constantes no folha de 

respostas. 

 

§ 1º. É de direito do aluno o recurso de provas, devendo este, ser solicitado na Secretaria 

Acadêmica, até 30 dias após o recebimento da prova,  com as devidas argumentações 

(anexo III ). 

 

§ 2º. Cópia de trabalhos (plágio) seja de colegas, Internet, ou qualquer outra fonte 

apurada, caracteriza-se como fraude e a ela é atribuída nota O (zero). 

 

Art. 18.  O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência, ou as notas mínimas exigidas, 

repetirá a disciplina, observando-se os pré-requisitos da sua matriz curricular. 

 

 

Art. 19 Os casos omissos serão tratados pela Coordenação do Curso, pelo Colegiado de Curso e 

Direção da Faculdade dependendo da sua complexidade. 

Art.20. - Esta Resolução passa a vigorar a partir do segundo semestre letivo de 2019, revogando 

as disposições anteriores e a  resolução nº 03/2016 do CONSUP. 

 

 

Brasília, 09 de julho de 2019. 
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ANEXO II  

 

Súmula   para o plano de Ensino 

 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

Não se aplica as disciplinas praticas regulamentação própria em cada Curso. 

 

 Estágios Supervisionados, 

 Estágios de Prática Jurídica e de Saúde,  

 Atividades Diversificadas de Inovação Curricular – ADIC, 

 Trabalho de Conclusão de Curso,  

 Práticas Pedagógicas, 

 Projetos Integradores  

 

NORMAS INSTITUCIONAIS PARA AVALIAÇÂO 

A avaliação do desempenho é realizada por disciplina, incidindo sobre a frequência e o 

aproveitamento. 

Denominação das avaliações: 

Avaliação 1 Avaliação2 

Formatado: À esquerda
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A1 A2 

 

Os resultados de avaliações e a nota final serão divulgados por meio de instrumentos 

próprios e expressos em notas na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

Valor atribuído as atividades de avaliação  (A1 e A2): 

Cada Curso poderá fixar a valorização das atividades avaliativas, respeitando a frequência 

definida abaixo: 

Avaliação  escrita  

Devem ser realizadas 02 avaliações escritas no semestre letivo em datas previstas no 

calendário letivo; 

 Frequência de 60% e 80%. Não deverá exceder a 80% da nota distribuída (8,0) 

pontos. 

Esta avaliação deve manter a frequência  entre  20% a 80% de questões subjetivas e/ou objetivas: 

Demais atividades avaliativas 

 Frequência de 20% e 40%. Não deverá exceder a 40% da nota (4,0 pontos) 

 

 trabalhos  

 estudos dirigidos  

 seminários 

 relatórios  

 atividades em grupo  

 provas práticas  

 

O aluno será considerado aprovado na disciplina, sem necessidade da avaliação final: 

Frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da 

disciplina; 

Calculo: Média aritmética = Média semestral igual ou superior a 6,0 (seis). 

MS = (Avaliação 1 ) + (Avaliação 2) 

2 

 

O aluno poderá realizar a avaliação final: 

 Frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), 

 Média semestral: média igual ou superior a 2,0 (dois) na disciplina cursada. 

 A avaliação final será de todo o conteúdo ministrado  em cada disciplina, realizada  ao 

término do período letivo em  uma única avaliação escrita, individual e sem consulta, no valor de 

10,0 (dez) pontos. 

Aprovação após a realização da avaliação final: 
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 Média final igual ou superior a 6,0 (seis) pontos 

 Calculo: Média aritmética entre a média do semestre e a nota da avaliação final. 

MF = (Media Semestral ) + (Avaliação Final ) 

2 

 

O Curso através do seu NDE e Colegiado definirá a  valorização das avaliações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

REQUERIMENTO:  RECURSO DE PROVA 

Instruções: 

1) O recurso tem como objetivo a revisão da correção da prova, seja referente às questões indagadas 
na prova, seja na somatória da nota dada; 

2) Exponha  as questões uma a uma,  a resposta dada e a sua fundamentação teórica;  
3) Seja sucinto e objetivo, a fim de se evitar confusão ou embaraço  ao revisor, porém o recurso  pode 

conter fundamentação e o que não pode é fugir do que se respondeu  na questão na hora da 
prova, evitando correção do que foi respondido; 

4)   Recurso para Prova Discursiva deve conter a justificativa de recurso, em que deverá constar: 
argumentação lógica e consistente, elaborada pelo próprio aluno, relativa ao critério pleiteado para 
alteração de resultado para cada critério pleiteado, utilize uma página (justificativa de recurso) 
diferente; 

Atenção: 

1) O recurso deve ser individual; 
2) Alunos os que apresentarem argumentações e (ou) redações idênticas ou semelhantes não terão 

esses recursos respondidos; 
3) Será preliminarmente indeferido recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda às 

exigências constantes nesta instrução e(ou) fora de qualquer uma das especificações estabelecidas 
nos normativos Institucionais; 

4) É de responsabilidade exclusiva do aluno  o cumprimento de todas as exigências para 
interposição do recurso. 

Curso: 

E-mail:  

Telefone: 
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Disciplina:    Período:  

Período: 

Professora:  

 
ILMO. SR.  

Da Faculdade   LS. 

Eu,                                       venho a presença de Vossa Senhoria para interpor: 
RECURSO PARA  REVISÃO DE PROVA, conforme a seguir exposto: 
POSTO ISTO, 
REQUER A VOSSA SENHORIA: 

 
Termos em que 

Pede Deferimento. 
 
 

Brasília,_______de _________de ________________ 
 
 


