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Prezados Pais e Alunos,

Bem-vindos ao Colégio THATHI-COC de Araçatuba

Este Guia Escolar foi elaborado com atenção e carinho, objetivando facilitar aos pais e
alunos do SEB THATHI-COC a compreensão necessária do regulamento escolar e, dessa forma,
favorecer uma convivência harmoniosa e feliz. Assim, solicitamos a pais, alunos, professores e
funcionários que o utilizem diariamente, o que possibilitará o acompanhamento de todas as
atividades traçadas para 2016.
Vale a pena lembrar que a presença firme e tuteladora dos pais, em parceria com a escola,
é imprescindível na vida dos filhos/alunos, acima de tudo por meio de palavras e condutas que
orientam, limitam, impõe e reafirmam as regras e normas de comportamento, colaborando com o
desenvolvimento de valores (responsabilidade, respeito, solidariedade) e aprimoramento de
qualidades (disciplina, concentração, organização), sempre em função de atender ao objetivo
maior da Escola – formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.
Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos nessa difícil, porém grandemente
gratificante tarefa de formar cidadãos.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
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1 - Estrutura Funcional

Diretor Administrativo
André Cefali
andre.cefali@sebsa.com.br
Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Pré-vestibular
Prof. Adriano Polido
adriano.polido@sebsa.com.br
Assistente de Coordenação dos 9º anos, Ensino Médio e Pré-vestibular
Adriana Guilherme
adriana.guilherme@sebsa.com.br
Assistente de Coordenação dos 6º aos 8º anos
Alessandra Meneguetti Pereira
alessandra.pereira@sebsa.com.br
Secretária Geral
Profª Teresinha Manarelli Martins
teresinha.martins@sebsa.com.br
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02 – HORÁRIO DAS AULAS
2.1 - TURNO MATUTINO
1ª

7h10 – 8h

2ª

8h – 8h50

3ª

9h10 – 10h

4ª

10h - 10h50

5ª

11h – 11h50

6ª

11h50 – 12h40

07h05
Sinal para o encaminhamento à sala, para o início da 1ª aula
07h10
Sinal para o início efetivo da 1ª aula
07h30
Sinal para o ingresso do aluno em atraso na 1ª aula
08h
Sinal de encerramento da 1ª aula
08h
Sinal para o início da 2ª aula
08h50
Sinal para encerramento da 2ª aula
Intervalo de 20 min: 8h50 – 9h10
09h10
Sinal para o início efetivo da 3ª aula
10h
Sinal para encerramento da 3ª aula
10h
Sinal para o início efetivo da 4ª aula
10h50
Sinal para encerramento da 4ª aula
Intervalo de 10 min: 10h50 – 11h
11h
Sinal para o início da 5ª aula
11h50
Sinal para encerramento da 5ª aula
11h50
Sinal para o início da 6ª aula
12h40
Sinal para encerramento da 6ª aula

03 – NORMAS GERAIS
3.1.

As normas são estabelecidas como parâmetros que possam propiciar boa convivência social, evitando-se conflitos quanto a
interpretações distintas que possam redundar em direitos e deveres.

3.2.

O respeito aos direitos e limites alheios é de fundamental importância na convivência dentro da escola e para o
desempenho escolar do aluno.

04 – ENTRADA E SAÍDA DAS AULAS
4A - Entrada
4A.1. O aluno deverá chegar à escola com antecedência para, ao soar o primeiro sinal (no turno matutino, 7h05), dirigir-se à
sala de aula. O 2o sinal determinará o início das aulas (no turno matutino, 7h10). Após este sinal, não será mais

permitida a entrada de alunos.
4A.2. O aluno que, eventualmente, chegar atrasado para a primeira aula, em tempo inferior a 20 minutos, será
encaminhado ao Serviço de Orientação, que verificará quantas “ocorrências de entrada especialmente autorizadas” ele
possui no bimestre. Os pais serão informados da ocorrência e sempre serão alertados de que a tolerância é de apenas
três “entradas especialmente autorizadas” no bimestre. Se for autorizado, o aluno terá acesso à sala quando
soar o “sinal dos atrasados” (20 minutos após o início da primeira aula).
4A.3. O aluno que exceder o limite de três “entradas especialmente autorizadas” perderá o direito de participar das
atividades do período. Os pais serão avisados da ocorrência e, caso autorizem, o aluno poderá ausentar-se da escola.
4A.4. O aluno que chegar atrasado para a primeira aula, em tempo superior a 20 minutos, não participará das aulas do
período. Os pais serão avisados da ocorrência e, caso autorizem, o aluno poderá ausentar-se da escola.
4A.5. Casos especiais de atraso serão avaliados pelo Serviço de Orientação e/ou pela Coordenação Pedagógica.

4B - Saída
4B.1. Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo com autorização do Serviço de Orientação
e/ou da Coordenação Pedagógica.

4C - Durante o horário das aulas
4C.1. Durante a aula, não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, à sala de estudos ou para a
realização de ligações telefônicas (inclusive de celulares). Caso isso ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e será
encaminhado ao Serviço de Orientação.
4C.2. O aluno não poderá assistir a aulas em outra sala que não seja a do seu grupo, salvo com autorização do Serviço de
Orientação e/ou da Coordenação Pedagógica.
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4D - Intervalos
4D.1. Cinco minutos antes do término dos intervalos maiores, soará um sinal para que o aluno dirija-se à sala de aula. O segundo
sinal determinará o início da aula e, após este, não será mais permitida a entrada de alunos.
4D.2. O aluno que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encaminhado ao Serviço de Orientação,
que sempre informará aos pais a ocorrência.
4D.3. Os sinais entre as demais aulas não determinam intervalo, apenas orientam o término e o início das atividades, devendo o
aluno permanecer nas imediações de sua sala de aula.

5 – CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO
5.1.

O cartão de identificação é de uso pessoal e intransferível, sendo considerada falta grave o seu uso por terceiros.

5.2.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente, na portaria da escola e/ou em qualquer
situação em que seja solicitado.

5.3.

O aluno que se apresentar na escola sem o cartão de identificação terá a ocorrência registrada. Os pais serão informados da
ocorrência e sempre serão alertados de que a tolerância é de apenas três entradas “especialmente autorizadas” na
unidade. A depender do caso, o aluno terá acesso à sala quando soar o sinal dos “atrasados” (20 minutos após o início da
primeira aula) ou perderá o direito de participar das atividades do período.

5.4.

Periodicamente, e sem aviso prévio, os cartões de todos os alunos serão recolhidos para checagem do seu estado de
conservação, pendências de documentação e, também, para contato com os responsáveis, visando ao acompanhamento
pedagógico.

5.5.

Sempre que o cartão estiver danificado será retido pela escola e será emitida autorização especial de entrada para o aluno
até que o cartão seja substituído. Se o dano for causado por mau uso, o aluno arcará com os custos da segunda via. Se o
cartão estiver danificado naturalmente não haverá custos para o aluno.

5.6.

A emissão de segunda via do cartão de identificação do aluno só poderá ser solicitada após a apresentação do comprovante
de pagamento da taxa correspondente (se for o caso).

5.7.

O cartão de identificação deverá ser devolvido à escola sempre que o aluno solicitar cancelamento de matrícula,
transferência durante o ano letivo ou mudança de turma.

6 – UNIFORME
camiseta-padrão (cujo comprimento deve ser abaixo do cós da calça),
calça jeans em qualquer tom de azul ou preto, no comprimento e tênis ou sapato fechado.

6.1.

O uniforme da escola consta de

6.2.

Para as aulas de Educação Física e para as práticas esportivas, há uma camisa e uma bermuda próprias, diferenciadas, cujo
uso é restrito aos dias em que as atividades ocorrem.

6.3.

O uniforme é de uso obrigatório em todas as atividades que ocorram na escola, em qualquer período.

6.4.

Qualquer alteração na camisa-padrão não será aceita (exemplo: alterar o comprimento, cortar mangas ou golas, escrever
nomes ou mensagens, desenhar etc.).

6.5.

O aluno que vier para a escola com o uniforme incompleto será encaminhado ao Serviço de Orientação, que verificará o
motivo, registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável, podendo o aluno, inclusive, não ter autorização
para participar das aulas.

7 – EDUCAÇÃO FÍSICA
7.1.

A Educação Física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no Ensino
Fundamental quanto no Ensino Médio.

7.2.

É obrigatório o uso do uniforme específico nas aulas de Educação Física.

7.3.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico

7.4.

Poderá ser dispensado das aulas de Educação Física o aluno que comprovar, por meio de atestado médico,
incapacidade física. Consequentemente, esse aluno não poderá participar de eventos promovidos pela escola que
envolvam esforço físico.

está condicionada à
apresentação de laudo de exame médico, comprovando sua aptidão para o desenvolvimento de
atividade física. A falta desse atestado implicará o registro de faltas às aulas ministradas no período.
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8 – LÍNGUA ESTRANGEIRA
8.1.

A Língua Estrangeira é disciplina obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no Ensino Fundamental
quanto no Ensino Médio.

8.2.

As normas de funcionamento da escola permanecem em vigor nas atividades do SEB THATHI-COC Language School.

9 - Princípios fundamentais de conduta e convivência
9.1.

O responsável pelo aluno deverá apresentar a documentação exigida dentro do prazo estipulado pela Secretaria, a fim de
garantir sua matrícula na escola.

9.2.

O aluno deverá entregar a seu responsável toda correspondência enviada pela escola e devolvê-la, devidamente assinada,
quando assim for solicitado (boletins, circulares, ocorrências etc.).

9.3.

O aluno deverá ter comportamento respeitoso e atencioso com os professores, colegas e funcionários, participando,
efetivamente, das aulas com atitudes de colaboração. Da mesma forma, o aluno deverá ser respeitado, considerado e
valorizado em sua individualidade, sem comparações nem preferências por professores, funcionários e colegas.

9.4.

A escola não tolerará discriminações negativas provenientes de diferenças de credo religioso, sexo, raça, convicção política
ou de qualquer outra natureza.

9.5.

Atitudes que revelem desrespeito ou agressividade em relação a colegas, professores ou funcionários da escola, sejam em
meio físico ou mídia digital (internet, e-mail, site de relacionamentos, redes sociais etc.), serão consideradas faltas graves. A
ocorrência será informada aos responsáveis, que deverão comparecer à escola para registro, acompanhamento e ciência
das sanções cabíveis.

9.6.

Nas dependências da escola e em suas imediações, é terminantemente proibido o uso de álcool, cigarro ou qualquer
substância psicoativa. A desobediência e esta norma será considerada falta gravíssima, estando todos os envolvidos sujeitos
a sanções disciplinares.

9.7.

Não é permitido promover rifas, festas, vender artigos de qualquer espécie, entregar panfletos ou desenvolver qualquer
atividade comercial dentro da escola.

9.8.

A escola não oferecerá qualquer tipo de medicação ao aluno, visando prevenir problemas causados por uso indevido de
substâncias químicas. Em caso de mal-estar, os responsáveis serão contatados, para que providenciem o atendimento
adequado.

9.9.

Para que o ambiente da escola seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua conservação e limpeza. Não
é, portanto, permitido escrever nas paredes, no piso, no teto, em móveis ou em qualquer equipamento da escola palavras,
desenhos ou outros sinais gráficos.

9.10.

Os equipamentos eletrônicos das salas de aula (lousas, microfones, computadores) são de uso exclusivo dos professores.

9.11.

Não é permitido trazer para a escola líquido corretivo, estilete ou qualquer objeto que possa causar ferimentos em pessoas
ou danificar o patrimônio escolar.

9.12.

Danos causados ao patrimônio escolar serão tratados como questões disciplinares graves, gerando medidas previstas neste
Manual (ver capítulo 08).

9.13.

A escola não se responsabilizará por valores em dinheiro, joias, celulares ou outros pertences trazidos pelo aluno, cabendo
a cada aluno identificar e cuidar dos seus objetos.

9.14.

A utilização de qualquer aparelho eletrônico durante as aulas está condicionada a autorização e supervisão dos professores,
em atividade pedagógica.

9.15.

Não será permitido o uso de celular em horário de aula, mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras. A
não observância a este item gera perda dos direitos escolares.

9.16.

O acesso à internet na escola só poderá ser feito com fins educacionais.

9.17.

Não é permitido divulgar por qualquer meio de publicidade assuntos que envolvam a escola.

10 – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
10A – Médias Bimestrais
10A.1. A avaliação do desempenho escolar do aluno é feita por disciplina, tendo como base o aproveitamento escolar e a
frequência do aluno.
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10A.2. A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas aos matriculados, é obrigatória, sendo vedado o
abono de faltas, salvo nos casos previstos em lei. Independentemente do resultado de aproveitamento escolar, será
considerado retido na disciplina o aluno com ausência de 75% das aulas e demais atividades programadas.
10A.3. O aproveitamento escolar do aluno será auferido por meio de avaliações regulares que conduzirão às Médias Bimestrais –
MB, expressas em grau numérico variando entre zero e dez pontos, com fracionamento de meio em meio ponto.
10A.4. A Média Final - MF do aluno em qualquer disciplina é a ponderada das quatro avaliações bimestrais e, se for o caso, com a
inclusão da avaliação do exame final de recuperação.
10A.5. Os pesos atribuídos aos bimestres são, respectivamente, 2 (dois); 3 (três); 2 (dois) e 3 (três). Deste modo, a MF do aluno em
qualquer disciplina será calculada pela expressão:
MF =

2 × MPB + 3 × MSB + 2 × MTB + 3 × MQB
10

onde o MPB é a média do primeiro bimestre, MSB a média do segundo bimestre, MTB a média do terceiro bimestre e MQB
a média do quarto bimestre.
10A.6.

O aluno com frequência igual ou superior a 75% e com MF menor do que 3,0 (três) está retido na disciplina, sem direito a
exame de recuperação final. Total de pontos (TTP) menor que 30.

10A.7.

O aluno com frequência inferior a 75%, em qualquer disciplina, é retido nela, independentemente do seu desempenho
escolar. (30≤TTP<70)

10A.8.

O aluno com frequência igual ou superior a 75% e com MF igual ou superior a 7,0 (sete), em qualquer disciplina, está nela
aprovado sem ter que se submeter a exame final de recuperação. (TTP≥70)

10A.9.

O aluno com frequência igual ou superior a 75% e com MF igual ou superior a 3 (três) e menor do que 7 (sete), em
qualquer disciplina, poderá fazer exame final de recuperação desta disciplina, após o resultado da avaliação do último
bimestre letivo. Neste caso, na referida disciplina, a sua MF será alterada passando a ser Nova Média Final – NMF. Esta
NMF é a média aritmética entre a MF e a Nota na Avaliação Final de Recuperação – NAF, ou seja, calculada pela
expressão:

NMF =

MF + NAF
2

10A.10. Se a NMF for igual ou superior a 5 (cinco), o aluno estará aprovado na disciplina.
10A.11. Para composição da Média Bimestral - MB do aluno por disciplina, em qualquer bimestre, são utilizados quatro
componentes de avaliação, cada um traduzido pelo resultado de uma prova de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, com
fracionamento da nota de meio em meio ponto.

10B – Sistema de Avaliação
10B.1.

Para composição da Média Bimestral - MB do aluno, por disciplina, em qualquer um dos bimestres, são utilizados três
componentes de avaliação nota de redação para o caso da disciplina português, cada um traduzido pelo resultado de uma
avaliação de zero a dez pontos, com fracionamento da nota de meio em meio ponto além da nota do professor. Os cinco
componentes de avaliação são assim designados: AD, TE, RED, NP e Atualidades e assim compostos:
• AD → Avaliação discursiva da disciplina composta de 05(cinco) questões discursivas valendo 2,0 pontos cada com
fracionamento de 0,5 em 0,5 ponto.
• TE → Avaliação obtida da soma das questões testes consideradas corretas por disciplina e distribuídas conforme o
quadro abaixo (total de 10 questões por disciplina). Cada questão teste possui valor de 1 ponto sem fracionamento.
• RED → Nota obXda da média aritméXca das redações válidas em cada bimestre (total de duas). Essa nota vale até 10,0
pontos cada com fracionamento de 0,5 em 0,5 ponto.
• NP → Nota obXda da avaliação feita pelo professor do desempenho do aluno na resolução das tarefas/trabalho
designados e pela conduta em sala de aula. Essa nota será concedida como bonificação adicional (AD) com um máximo
de 2,0 pontos por disciplina com fracionamento de 0,5 em 0,5 ponto.
• Atualidades → 8 ou mais acertos = 1 ponto em cada matéria / 5 a 7 acertos = 0,5 ponto em cada matéria. Ponto
adicional no total de pontos, após recuperação
• Avaliação Nacional (adicional)

10B.2.

As provas serão realizadas, preferencialmente, às quintas-feiras com início às 7h10 e término às 8h50.
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Quadro de avaliações para 1ª série do Ensino Médio:

Quadro de avaliações para 2ª série do Ensino Médio:

10B.3.

A Média Bimestral – MB do aluno, em cada disciplina, será calculada pelas seguintes expressões:

PORTUGUÊS:

=

=

BIOLOGIA, HISTÓRIA, QUÍMICA, GEOGRAFIA, FÍSICA E MATEMÁTICA:
FILOSOFIA, HISTÓRIA DA ARTE E SOCIOLOGIA:
EDUCAÇÃO FÍSICA E INGLÊS:
=
AD = Avaliação Discursiva
TE = Testes
Red = Nota da Redação

10

é

=

+(

× )

! "!# $$!"

=
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10C – Avaliações
10C.1.

Semanalmente, acontecerão avaliações escritas, nos dias previamente marcados no horário de cada série, na primeira e
segunda aula do período (1a e 2a série do Ensino Médio).

10C.2.

Durante o ano letivo, poderão também ser utilizados como instrumentos de avaliação: tarefas, pesquisas, trabalhos,
seminários, observação do desempenho individual nas aulas, projetos de incentivo à leitura, projetos interdisciplinares,
simulados etc.

10C.3.

Nos dias da avaliação semanal, excepcionalmente, o acesso do aluno à sala poderá ser feito com 10 minutos de
antecedência, para dar início à atividade.

10C.4.

O aluno deverá apresentar o cartão de identificação sempre que solicitado pelo fiscal da avaliação.

10C.5.

O material didático necessário à realização da avaliação é estritamente pessoal, não podendo ser emprestado a
nenhum colega.

10C.6.

Durante a realização da avaliação, é vetado ao aluno o porte de celulares, rádios, bips, pagers ou similares. A
desobediência a esta norma implicará a anulação da avaliação.

10C.7.

Qualquer tentativa de comunicação entre alunos durante a avaliação, de forma verbal ou não, implicará a anulação da
prova de todos os envolvidos. Nesses casos, as famílias serão informadas e deverão comparecer à escola para
acompanhamento da ocorrência.

10C.8.

O aluno deverá receber o resultado das avaliações num espaço de tempo que permita sua análise, visando à ratificação
da aprendizagem.

10C.9.

Em caso de falta a qualquer avaliação, o aluno terá prazo de 72 horas após a sua realização para requerer, ao Serviço de
Orientação, a 2a chamada. Os pedidos de 2a chamada devem ser referendados pelo responsável do aluno.

10C.10.

O Serviço de Orientação e a Coordenação Pedagógica analisarão cada pedido de 2a chamada, podendo indeferir os
casos cujas justificativas não forem consideradas válidas.

10C.11.

A realização da 2a chamada implicará no pagamento da taxa correspondente, conforme consta no contrato de
matrícula.

10C.12.

A avaliação de 2a chamada abrangerá todo o conteúdo da unidade.

11 – RECUPERAÇÃO BIMESTRAL
11.1.

É facultado ao aluno que, em qualquer disciplina, tenha conseguido MB menor do que 7 (sete) participar do programa
de recuperação bimestral. Este programa se constitui de uma prova de avaliação suplementar, sobre o conteúdo
desenvolvido na disciplina no bimestre em curso. A prova será composta de questões nas formas discursivas e teste. O
programa de recuperação permite que a MB do aluno na disciplina possa ser alterada para o valor máximo de 7 (sete)
pontos. A nova média bimestral – NMB do aluno na disciplina será o resultado da média ponderada entre a MB (menor
do que 7) e a nota na prova de recuperação – NPR, isto é:

NMB =

MB + NPR
≤7
2

NPR = nota da prova de recuperação.
11.2.

Composição de provas na Recuperação Bimestral
Recuperação 1

Química

Física

Geografia

História da
Arte

Filosofia ou
Sociologia

Recuperação 2

Matemática

Biologia

História

Português

Inglês

Obs.: O aluno que cursar Inglês em escola conveniada só poderá participar das provas de recuperação dessa disciplina
com autorização expressa da coordenação.

12 - AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO FINAL
12.1.

Será calculada, somando-se os pontos obtidos nos quatro bimestres e dividindo-se o resultado por 10 (dez).
Aprovado numa disciplina,
com dispensa de Exame
Final de Recuperação

Total de pontos ≥ 70

Média Final ≥ 7,0

Submetido a Exame Final de
Recuperação numa
disciplina

30 ≤ Total de pontos < 70

3,0 ≤ Média Final < 7,0

Retido numa Disciplina, sem
direito a Exame Final de
Recuperação.

Total de pontos < 30

Média Final < 3,0
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12.2.

Para o aluno que seja submetido ao Exame de Recuperação Final – ERF, em qualquer disciplina, a média para aprovação
passa a ser 5 (cinco).

12.3.

Para análise de aprovação nas disciplinas em que houve a participação do aluno na recuperação final (30 ≤ Total de
pontos < 70), devem ser considerados dois casos:
Primeiro caso: 50 ≤ Total de pontos < 70
Para aprovação, devemos ter: (TOTAL DE PONTOS + 2 x EXAME DE RECUPERAÇÃO FINAL)/10 ≥ 5,0
Neste caso, a nota máxima necessária na recuperação final para aprovação é 5,0 (cinco) quando TOTAL = 50.
Segundo caso: 30 ≤ Total de pontos < 50
Para aprovação, devemos ter: MÉDIA FINAL ≥ 5,0, sendo que:

MÉDIAFINAL =
Em que

MédiaAnual + 2.Exame Re cuperaçãoFinal
3

MédiaAnual =

TotaldePontos
10

Neste caso, a nota máxima necessária no exame de recuperação final para aprovação é 7,0 (sete), quando TOTAL DE
PONTOS = 30.

12.4.

O aluno submetido a ERF, em qualquer disciplina, deverá conseguir a nota mínima para a aprovação dada pela seguinte
expressão:

N min ERF = 10 − MF
onde Nmin ERF é a nota mínima no Exame de Recuperação Final e MF é a Média Final.

12.5.

A expressão também pode ser assim descrita:

N min ERF =

70 − QPMF
7

onde QPMF é a quantidade de pontos equivalente à média final ( quantidade total de pontos nos 4 bimestres). Cada
prova de Exame de Recuperação Final (ERF) será constituída por questões nas seguintes formas: 10 (dez) testes de
múltipla escolha e 5 (cinco) questões discursivas com valor total de 10 (dez) pontos.

12.6.

A avaliação do desempenho escolar do aluno é feita por disciplina, tendo como base o aproveitamento escolar e a
frequência do aluno.

12.7.

Nota mínima da Avaliação Final para a aprovação final:
TOTAL DE PONTOS
(Média Final = TTP / 10)

"NOTA MÍNIMA NO EXAME DE
RECUPERAÇÃO FINAL"
NMAF=10−Média Final

65,00

a

69,50

3,50

60,00

a

64,50

4,00

55,00

a

59,50

4,50

50,00

a

54,50

5,00

40,00

a

49,50

5,50

30,00

a

39,50

6,00

13 – REVISÃO DE PROVAS
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13.1.

O aluno poderá solicitar, junto à Secretaria Geral do Colégio, via requerimento, a revisão de prova de qualquer
componente da avaliação, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a divulgação da nota da disciplina. Findo este
prazo, não mais será aceito o pedido de revisão de provas.

13.2.

A Secretaria Geral dará resposta da revisão de prova ao aluno solicitante no prazo de até 8 (oito) dias após a data do
protocolo do pedido.
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