
INFORMAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA 

1. As aulas serão oferecidas conforme o cronograma disponibilizado; 

2. As normas institucionais sobre avaliações são as seguintes: 

a. As avaliações são feitas por trabalhos escolares cuja natureza cabe aos 

departamentos ou professor definir, podendo constar de provas escritas e 

orais, relatórios, trabalhos, projetos, seminários, pesquisas etc. Tal definição 

deve ser apresentada ao aluno no início do período letivo, fazendo parte do 

Plano de Ensino; 

b. A avaliação é feita por disciplina e abrange os aspectos de assiduidade e 

eficiência; 

c. As notas serão aferidas na escala 0,0 a 10,0 (zero a dez); 

d. A Frequência mínima exigida do aluno para aprovação na disciplina é de 75% 

(setenta e cinco por cento); 

e. A nota mínima para aprovação na disciplina é 6,0 (seis) e 

f. Se a nota dx alunx for inferior a seis, atendida a exigência de frequência 

mínima, será concedido um Exame Especia. (Resolução CEPE 2.880). 

Referência: Regimento Geral da UFOP (Capítulo X) 
3. As avaliações da disciplina contêm as seguintes orientações: 

 Leia atentamente o que se pede e, nas questões objetivas, assinale a alternativa mais 
correta; 

 Sente-se adequadamente e mantenha a prova centralizada na carteira; 

 Não será permitido uso de rascunho nem empréstimo de material; 

 As questões objetivas serão corrigidas exclusivamente pelo gabarito que se encontra ao final 
da prova; 

 Apenas serão corrigidas respostas à caneta; 

 As respostas rasuradas no gabarito serão anuladas; 

 A saída da sala de aula implica na entrega da prova em caráter definitivo; 

 Durante a realização da prova não será feito atendimento pela professora; 

 A interpretação das questões é parte da avaliação e 

 A prova é individual, sem consulta e deve refletir o conteúdo e bibliografia trabalhados em 

sala de aula 

4. O lançamento das notas será feito sem “arredondamentos”; 

5. A chamada será feita todas as aulas e corresponde a 2 presenças por dia de aula; 

6. O Exame Especial é assegurado a todx alunx regularmente matriculadx com frequência 

mínima de setenta e cinco por cento e média inferior a seis, em cada disciplina; 

7. O Exame Especial é de caráter substitutivo e poderá compreender dois tipos de 

Exames:  

a) Exame Especial Total (EET), que consiste em uma única avaliação 

abrangendo a totalidade do conteúdo programático da disciplina e 

b) Exame Especial Parcial (EEP), que consiste em uma ou mais avaliações 

abrangendo o conteúdo programático de cada uma das avaliações previstas no 

Plano de Ensino da disciplina. 

Mais informações... Resolução CEPE Nº 2.880. 

8. A Segunda chamada consiste na aplicação de nova avaliação (prevista no plano de 

ensino das disciplinas, exceto Exames Especiais) nos casos de falecimento na família dx 

alunx. Para exercer esse direito o protocolo do requerimento deve ser feito em até 7 

(sete) dias do ocorrido. 

Mais informações... Resolução CEPE 2871. 

http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000004762
http://ufop.br/estatuto-e-regimento
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000004762
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000004752


9. O atendimento fora da sala de aula, pela professora, será feito às quartas feiras, das 

21h às 22:40, na sala 309, mediante solicitação dx alunx; 

10. O plantão de atendimento pela mestranda em estágio docência será feito às terças e 

quartas feiras, das 18h às 19h; 

11. As atividades complementares à matéria de Direito Constitucional 2 serão oferecidas 

pela mestranda em estágio docência às quintas feiras, das 17h às 19h; 

12. As comunicações oficiais serão enviadas por e-mail; 

13. É direito dx alunx observar se a disciplina está sendo conduzida com respeito aos 

seguintes critérios: 

a. Comparecimento da professora à aula 

b. Cumprimento do horário 

c. Cumprimento do programa conforme apresentado 

d. Clareza na apresentação do conteúdo 

e. Metodologias que facilitem o aprendizado 

f. Domínio do conteúdo 

g. Coerência ente o conteúdo oferecido e o cobrado 

h. Incentivo à participação dxs alunxs durante as aulas 

i. Disponibilidade para atender xs alunxs fora do horário de aula 

j. Compromisso para discutir o resultado das avaliações com xs alunxs 


