CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOM ALBERTO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOM ALBERTO
FACULDADE DOM ALBERTO

REGULAMENTO DE REVISÃO DE PROVAS E RECURSO DE QUESTÃO

SANTA CRUZ DO SUL, 2021.

Art. 1º O presente regulamento é baseado no artigo 113 do Regimento Geral Interno
do Centro de Ensino Superior Dom Alberto, tendo em vista ser direito do aluno, como
partedo processo de ensino-aprendizagem buscar esclarecimentos sobre a avaliação.
Art. 2º O protocolo de recurso deverá ser realizado dentro do prazo de 5 (cinco) dias
úteisapós a divulgação da respectiva nota.
Parágrafo Único – O prazo será de até 48 horas após a publicação dos graus, em
caso de Avaliação Exame ou Prova Substitutiva.
Art 3º No caso das disciplinas presenciais, o aluno deverá solicitar revisão de provas,
trabalhos e exames, primeiramente mediante contato direto com o professor.
Parágrafo Único. Persistindo a dúvida quanto ao grau obtido, o aluno poderá
encaminhar pedido de recurso por escrito presencialmente junto à Central Pedagógica,
mediante preenchimento de protocolo específico, ou via Portal do Aluno (aba de
requerimentos).
Art 4º O discente poderá realizar recurso, indicando a(as) questão(ões) objeto da
reanálise, devidamente fundamentado com justificativa e observações de discordância,
não cabendo simples referência à sua nota ou de outros alunos.
Parágrafo Único. O aluno terá 45 (quarenta e cinco) minutos para revisão e
fundamentação do recurso, se for o caso, podendo utilizar material impresso e/ou
notebook, sendo proibido o uso de celular.
Art 5º Não será concedido revisão de nota quando a prova tiver sido realizada à lápis.
Art 6º Os recursos serão encaminhados para parecer dos docentes, e após para
desfecho final dos respectivos coordenadores de curso, sendo o prazo máximo de 15
(quinze) dias úteis para retorno ao aluno, sendo 5 (cinco) dias para o docente responder
à Central.

PROTOCOLO DE REVISÃO E RECURSO DE QUESTÃO Nº
Acadêmico:
Matrícula:

Curso:

Disciplina:
Docente:
Avaliação: ( ) 1ª Avaliação Parcial
Recurso (fundamentação):

Data da Avaliação:
( ) 2ª Avaliação Parcial

/

( ) Exame

/

____________________________
Acadêmico

Santa Cruz do Sul, ______ de _____________________ de ________.

PARECER AO RECURSO Nº ______
( ) Deferido ( ) Deferido Parcialmente

( ) Indeferido

Observações:

________________________
Assinatura
Santa Cruz do Sul, ______ de _____________________ de ________

