
 
 

Instrução Normativa nº 14/2012 – 20/09/2012 – Fatec do Ipiranga 

 

Disciplina o Processo de Avaliação P1, P2 e P3 para Turmas Especiais 
na Faculdade de Tecnologia do Ipiranga, em adendo à Instrução 

Normativa nº 3/2012, de 01 de fevereiro de 2012 
 

A Coordenação de Cursos da Faculdade de Tecnologia do Ipiranga, no uso de suas atribuições regimentais, 

edita a seguinte Instrução Normativa: 

As datas para aplicação das provas, publicadas no Calendário Acadêmico, devem ser respeitadas e seguidas à 

risca, assim como, o processo de aplicação, descrito abaixo. 

O coordenador de curso responsável pela aplicação de provas P1 e P2 em disciplina oferecida em Regime 

Especial receberá listas com os nomes dos alunos nesta condição. O aluno que comparecer para realização 

da prova deverá assinar a lista da disciplina correspondente à avaliação em Regime Especial. As avaliações 

serão entregues, juntamente com a lista já assinada, ao docente responsável pela disciplina. Após a 

correção, as avaliações deverão ser entregues pelo docente responsável pela disciplina à Coordenação de 

Cursos, juntamente com a lista de presença e as notas lançadas no papel e no sistema, no prazo máximo de 

10 (dez) dias corridos após a sua aplicação. 

As avaliações P3 serão realizadas pelo professor responsável pela disciplina, juntamente com as turmas 

regulares. 

O descumprimento desta regulamentação estará sujeito ao que trata o Regimento Unificado das Faculdades 

de Tecnologia do CEETPS – Título VI – Do Regime Disciplinar – Art. 75 e Capítulo I Do Regime Disciplinar do 

Corpo Docente- Art. 78 e 79. 
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