
 
 

 

Resultado Final das Solicitações de Revisão de Notas e Faltas 

Estudante (matrícula) Curso Resultado Preliminar 

211078110009 Pedagogia 

Deferido parcialmente. Faltou o lançamento de 

2,5 pontos referente a “Pesquisa de campo”. A 

reprovação é mantida, pois a avaliação 

“Planejamento e Execução de Aula” não 

realizada. 

192078110003 Pedagogia Deferido. 

181078110031 Pedagogia Deferido. 

191078110048 Pedagogia Deferido. 

211078110035 Pedagogia Deferido. 

211078100029 Letras 

Indeferido. Por exigência da ética acadêmica e 

do compromisso com o processo de formação, 

as avaliações em grupo são compostas de um 

percentual coletivo (do grupo) e um percentual 

individualizado (de cada estudante). 

191078100029 Letras Deferido.  

211078100030 Letras 

Indeferido. Por exigência da ética acadêmica e 

do compromisso com o processo de formação, 

as avaliações em grupo são compostas de um 

percentual coletivo (do grupo) e um percentual 

individualizado (de cada estudante). 

211072640019 
TécSisedu 

(Subsequente) 

● Administração de Sistemas 

Operacionais: Indeferido 

● Projeto Integrador I: Deferido 

201074110055 TécSecEsc 
Indeferido. A situação da estudante junto ao 

RA é aprovada na disciplina com a nota 10. 

212074110009 TécSecEsc 

Pedido indeferido pela coordenação, pois a o/a 

estudante reprovou por falta e nota em 2.2022, 

com nota zero em todos os componentes 

curriculares, e não apresentou justificativa para 

a solicitação. 

212074110008 TécSecEsc Pedido indeferido. 

201074110026 Proeja 

Indeferido. O/a estudante não apresentou 

nenhuma justificativa ou comprovante de 

equívoco na somatória de notas ou faltas. 

212070010001 FIC Ass Adm Deferido. 

212070010005 FIC Ass Adm Deferido. 

21176600035 Tecnol. Sec Deferido. 



 
 

191076600047 Tecnol. Sec 

Indeferido. Conforme o Manual de TCC: 
“Evento Técnico-Científico: o trabalho será 
realizado em grupos de até sete alunos, com a 
orientação de um docente do Colegiado do 
curso Superior de Tecnologia em Secretariado. 
Os alunos organizarão um evento de caráter 
técnico-científico que deverá ser realizado no 
sexto semestre. Eles serão avaliados em dois 
momentos: uma banca composta pelo 
orientador, um docente do colegiado e até dois 
convidados avaliará a execução do evento, no 
dia de realização; e a mesma banca avaliará o 
Relatório Final, em uma outra data, onde o 
grupo apresentará de forma escrita e oral os 
dados obtidos e a prestação de contas. A nota 
do TCC nessa modalidade será dada por meio 
da média simples, à soma das notas dadas ao 
evento e defesa do relatório (ambos valendo 10 
pontos cada) divididas por dois. O evento 
deverá ser realizado no mínimo 15 dias antes 
da semana de defesa, estabelecida pela 
Coordenação de Curso”. 
  
O Manual de TCC deixa bem claro que o 
trabalho é realizado em grupo e que essa 
composição do grupo é feita pelos próprios 
estudantes. É importante salientar também que 
a avaliação foi realizada em 3 momentos: 
execução do evento, trabalho escrito e 
apresentação para a banca, sendo cada etapa 
avaliada também no cumprimento de prazos. A 
banca faz todas as observações nos 3 âmbitos 
e avalia cada etapa do processo, embasada 
em todos os pontos do manual, sendo a banca 
soberana em sua avaliação. 
Dessa forma, a nota foi validada pela banca e 
o processo encerrado com os trâmites legais. 

201072600032 EMI ADM Pedido feito fora do prazo: Indeferido. 

201072600018 EMI ADM Deferido. 

211072600019 EMI ADM 

● Fundamento da administração: 

Indeferido. O/a estudante deixou de 

realizar atividades propostas. A nota 

será mantida. 

1910726000060 EMI ADM 

● Filosofia 2: Indeferido. O/a estudante 

não se envolveu nas atividades ao 

longo do semestre. 

● Noções de economia e princípios de 

marketing: Indeferido. O/a estudante 

não realizou nenhuma atividade no 

período proposto. 

● Matemática: Indeferido. O/a estudante 

não apresentou nenhuma justificativa 

ou comprovante de equívoco na 

somatória de notas ou faltas. 



 
 

● Física: Indeferido. O/a estudante não 

apresentou nenhuma justificativa ou 

comprovante de equívoco na somatória 

de notas ou faltas. 

● História: Deferido. 

● Matemática aplicada: Indeferido. O/a 

estudante não realizou o cadastro no 

AVA (Google Sala de Aula), mesmo em 

atraso, e por isso não participou das 

atividades programadas para a 

disciplina. Não houve contato do/da 

estudante com o professor para 

solucionar qualquer problema ao longo 

do semestre letivo.  

● Noções de direito: Indeferido. O/a 

estudante se cadastrou no AVA apenas 

no final do período de aulas e não 

realizou nenhuma atividade proposta. 

● Música: Indeferido. O/a estudante não 

se envolveu nas atividades ao longo do 

semestre. 

201072600001 EMI ADM 
Matemática: Indeferido, pois não consta nota 

zero no segundo bimestre. 

201072600020 EMI ADM 

● Educação física: Indeferido. 

● Filosofia 2: Indeferido. O/a estudante 

não apresentou nenhuma justificativa 

ou comprovante de equívoco na 

somatória de notas ou faltas. 

● Informática: Indeferido. O/a estudante 

não apresentou nenhuma justificativa 

ou comprovante de equívoco na 

somatória de notas ou faltas. 

● Inglês: Deferido. 

● Português: Indeferido. O/a estudante 

não apresentou nenhuma justificativa 

ou comprovante de equívoco na 

somatória de notas ou faltas. 

● Matemática: Indeferido. O/a estudante 

não apresentou nenhuma justificativa 

ou comprovante de equívoco na 

somatória de notas ou faltas. 

● Música: Indeferido. O/a estudante não 

apresentou nenhuma justificativa ou 

comprovante de equívoco na somatória 

de notas ou faltas. 

201072600026 EMI ADM 
Matemática: Indeferido, pois não consta nota 

zero no segundo bimestre. 



 
 

201072600009 EMI ADM 

● Estudos Orientados: Indeferido, em 

virtude da ausência de justificativa para 

a revisão de nota. 

● Relações humanas: Indeferido, em 

virtude da ausência de justificativa para 

a revisão de nota. 

● Sociologia: No diário consta a 

aprovação do estudante com nota 6,0, 

registrada a partir da recuperação final. 

191072600005 EMI ADM 

Matemática: Indeferido. O/a estudante não 

apresentou nenhuma justificativa ou 

comprovante de equívoco na somatória de 

notas ou faltas. 

201072630008 EMI SISEDU Deferido. 

201072630006 EMI SISEDU Deferido. 

211072630021 EMI SISEDU 

● Administração de Sistemas 

Operacionais: Deferido. 

● Análise e Projeto de Sistemas: 

Indeferido. 

● Espanhol: Indeferido. 

● Português: Indeferido. 

● Química:Deferido. 

● Design e Projeto de Interfaces: 

Deferido. 

● Filosofia: Indeferido. 

● Física: Indeferido. 
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