
 
Instrução Normativa n° 15/2012 – 06 de novembro de 2012 - Fatec Ipiranga 
 

Altera a IN nº 03/2012 que disciplina a forma de elaboração  
e aplicação das avaliações P1, P2 e P3 

 da Faculdade de Tecnologia do Ipiranga. 
 

A Coordenação dos Cursos da Faculdade de Tecnologia do Ipiranga, no uso de suas atribuições 
regimentais, edita a seguinte Instrução Normativa: 
 

Esta instrução tem por objetivo disciplinar e padronizar as avaliações bimestrais feitas pelos 
professores desta Faculdade de Tecnologia do Ipiranga. 
 

1. O processo de avaliação discente no semestre letivo será constituído de três momentos 
avaliativos regulares: P1, P2 e P3. 
 

2. Aplicam-se as avaliações a todas as disciplinas e semestres,  
 

I – A avaliação ao longo de cada bimestre é de responsabilidade e critério do professor, 
podendo ser composta por múltiplos momentos de avaliação, vários instrumentos e de variada 
natureza.  

 

3. Se a média das provas P1 e P2 for igual ou superior a 6,0 (seis), o aluno é considerado 
aprovado e não realiza a prova P3. A avaliação P3 é aplicada aos alunos que não atingiram a média 
6,0 (seis), com a finalidade de substituir a menor nota (P1 ou P2). 
 

4. A nota final de aproveitamento da disciplina será obtida pela média aritmética entre as provas 
P1 e P2 ou P3 considerando as duas de maior valor, estabelecido que a nota final para fins de 
aprovação será 6,0 (seis). 

 

5. É de responsabilidade do docente da disciplina informar as notas finais de todas as avaliações 
com apenas uma casa decimal. Cabe à Diretoria Acadêmica definir os procedimentos, instrumentos, 
formatos e prazos como as informações lhe devem ser entregues, para serem publicadas conforme 
Calendário Escolar: 
 
 

O descumprimento das normas poderá implicar na aplicação da Portaria 05/2010 de 12/07/2010 e o 
Artigo 78 – do Regimento Unificado das Faculdades de Tecnologia do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza. 
 
Esta regulamentação passa a vigorar a partir da data de sua publicação e ficam revogadas todas as 
disposições em contrário. 
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