
 

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - FACELI 
 

 

REGULAMENTO Nº 03, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
 
Estabelece as diretrizes para requerimento e 
aplicação de provas de segunda chamada das 
disciplinas dos cursos de graduação da 
Faculdade de Ensino Superior de Linhares – 
Faceli. 

 
 

A Diretora Acadêmica da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior 
do Município de Linhares – Faceli, no uso das atribuições legais que lhe 
confere o Decreto Nº 165/2013 de 23/01/2013, regulamenta: 
 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º  Estabelece as diretrizes para requerimento e aplicação de provas de 
segunda chamada das disciplinas dos cursos de Graduação da Faculdade de 
Ensino Superior de Linhares – Faceli. 
 
 

Parágrafo Único: Entende-se por segunda chamada a prova aplicada aos 

alunos que não comparecerem às provas regulares oficiais agendadas no 

Calendário Acadêmico. 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

DO REQUERIMENTO DA SEGUNDA CHAMADA 

 

Art 2º Conforme Art. 72 do Regimento Interno da Faceli, terá direito a requerer 

a prova de segunda chamada todo aluno que deixar de comparecer, na data 

fixada, à avaliação regular oficial (P1 ou P2).  

 

Art 3º O(a) aluno(a) pode fazer somente uma prova de segunda chamada por 

semestre letivo, para cada disciplina. 

 

Art 4º A prova de segunda chamada deverá ser solicitada pelo aluno via 

requerimento protocolado na Secretaria Acadêmica (atendimento ao aluno), 

encaminhado à Coordenação do curso, no prazo estipulado no Calendário 

Acadêmico. Deferida a solicitação, essa avaliação é aplicada no final do 

semestre em que ocorreu a falta e abrangerá toda a matéria dada no período. 

Parágrafo Único. O deferimento relativo à solicitação de segunda chamada se 

dará nos casos previstos pelo Decreto-Lei Nº 1.044, de 21 de outubro de 1969 

e por regulamentação complementar, estabelecida por meio de Portaria da 

Faceli. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROVA DE SEGUNDA CHAMADA 

 

Art 4º. A prova de segunda chamada será ofertada em momento único, 

preferencialmente, no final do semestre, no período fixado no Calendário 

Acadêmico da Faceli. 

§ 1º O período de realização das provas de segunda chamada consta no 

Calendário Acadêmico da Faceli. 

§ 2º Em nenhuma hipótese será concedida segunda chamada à prova de 

segunda chamada. 

 

Art 5º. O valor da segunda chamada será de (três) pontos, independentemente 

se o aluno perdeu uma ou duas provas (P1 e/ou P2) da mesma disciplina. 



Art 6º Os assuntos da prova de segunda chamada serão compostos, 

obrigatoriamente, pelos conteúdos abordados na primeira e na segunda prova 

regular oficial (P1 e P2). 

 

Art 7º A nota da prova de segunda chamada realizada será atribuída à prova 

regular oficial correspondente à qual o aluno se ausentou. 

 

Parágrafo Único: Caso o aluno tenha faltado às duas provas da mesma 

disciplina, P1 e P2, a nota da segunda chamada será atribuída às duas 

avaliações perdidas. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art 8º Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela 

Coordenação do Curso, em consonância com a Direção Acadêmica da Faceli, 

ouvidas as partes interessadas, quando for o caso, que poderão propor 

soluções. 

 

Art. 9º Quaisquer recursos solicitados pelos alunos deverão seguir os trâmites 

previstos pelo Regimento da Instituição. 

 

Art. 10 Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior, revogadas as disposições em contrário. 

 

Linhares, 02 de dezembro de 2013. 

 

Profa. Msc. Amada Mariana Costa de Melo Teixeira 
Diretora Acadêmica da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior 

do Município de Linhares – Faceli 
  


