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RESOLUÇÃO REITORIA Nº 061, DE 21 DE JUNHO DE 2019 

 

Dispõe sobre o Procedimento de solicitação de segunda 

chamada M3 – AVALIA nas modalidades presencial e EAD. 

 

O Reitor da UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE, no uso 

de suas atribuições,  

 

CONSIDERADO o disposto no art. 14, inciso XIV, do Regulamento Geral 

da UNIARP, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Estabelecer, ad referendum de deliberação do CONSUN, o 

Procedimento de solicitação de segunda chamada M3 – AVALIA nas 

modalidades presencial e EAD, nos termos dos artigos abaixo descritos. 

 

Art. 2°. São as seguintes as hipóteses que autorizam segunda chamada 

M3-AVALIA: 

I – convocação judicial, 

II – luto ou gala, 

III – serviço militar; 

IV – decisão médica, e 

V – caso fortuito ou força maior. 

 

Art. 3°. O aluno deverá requerer a segunda chamada no prazo de 

quarenta e oito horas (48h), contados da aplicação da prova de primeira 

chamada, devendo apresentar a comprovação de pelo menos uma das 



 

 
 
 

hipóteses acima aventadas, bem como o recolhimento da taxa correspondente, 

retirada pelo portal, no valor de R$ 96,00 (noventa e seis reais); 

 

Art. 4º. O pedido será apreciado pelo Coordenador do Curso, que poderá 

delegar a decisão ao Colegiado, ou requerer alvitre do docente incumbido da 

disciplina. 

 

Art. 5º. Caso deferido o pedido, a realização das provas de Segunda 

chamada M3 Avalia serão estipuladas em edital de convocação específico. 

 

Art.6º. As solicitações de recurso obedecerão aos trâmites estabelecidos 

na resolução RESOLUÇÃO REITORIA Nº 060, DE 21 DE JUNHO DE 2019. 

. 

Art. 7º. Os casos omissos são resolvidos, no âmbito das competências 

definidas regimentalmente, pelo Colegiado de Curso e, em grau de recurso, pelo 

Conselho Universitário – CONSUN. 

 

Art. 8º.  A presente Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Prof. Anderson Antônio Mattos Martins, Dr. 

Reitor 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - UNIARP 


