
Resolução no 013, de 15 de dezembro de 1999.

Fixa normas para pedidos de revisão 
de provas na FUNREI

        A PRESIDENTE DO CONSELHO ACADÊMICO DA FUNDAÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR DE SÃO JOÃO DEL-REI – FUNREI, no  uso de suas atribuições 
legais com as modificações da Resolução 012/CONDS, de 18 de novembro de 1997, e 
conforme o Parecer 053, deste mesmo Conselho.

                      Resolve:

Art. 1o  Fixar o prazo máximo de dois dias úteis, após o recebimento das 
Atas  de Resultados Finais,  para  que as  Secretarias das Coordenadorias  de  Curso 
publiquem os Resultados Finais.
                

Parágrafo único – Após entrega dos Resultados Finais, na DICON, não é 
permitido fazer qualquer alteração, em qualquer registro, senão por força de decisão de 
pedido de revisão de prova, obedecido o disposto nos § § 1o  e 2o  do art. 2o .

Art. 2o  Fixar o prazo máximo de quatro dias úteis, após a publicação dos 
Resultados Finais,  para o pedido de revisão de qualquer trabalho escrito,  incluindo 
prova, realizado durante o semestre letivo.

§ 1o  Os pedidos de revisão devem ser protocolados junto a DICON e 
dirigidos ao Coordenador de Curso,  em primeira instância,  mediante pagamento da 
taxa estabelecida pelo CONDI.
                 

§  2o Em segunda  instância,  os  pedidos,  protocolados  junto  a  DICON, 
devem ser dirigidos ao Colegiado de Curso.                  

§  3o O  pedido  de  revisão  deve  ser  feito  diretamente  ao  professor  da 
disciplina, sem necessidade de requerimento protocolado junto a DICON, quando o 
professor devolve o trabalho ou prova para o aluno.                  

 § 4o Só são permitidas revisões de trabalhos escritos, incluindo prova, que 
se referem ao semestre letivo em curso, e desde que não sejam feitas a lápis.             

Art.  3o  Fixar  o primeiro dia da Segunda Etapa da Inscrição Periódica 
como data limite para o resultado da revisão de trabalho ou prova solicitada pelo aluno. 



Art. 4o  Definir que a revisão se processa da seguinte forma:

I.  em primeira  instância,  pelo  professor  da  disciplina,  na  presença  do 
requerente;

II. em Segunda instância, por dois professores indicados pelo Colegiado 
de Curso, junto com o professor da disciplina, na presença do requerente, respeitados 
os critérios estabelecidos anteriormente no plano de ensino da disciplina.        

Art. 5o  Fixar em dois dias úteis, a partir da publicação do resultado da 
revisão, o prazo máximo para recurso ás instâncias superiores.
                   

Art. 6o Definir que os trabalhos escritos e provas, não devolvidos ao aluno, 
devem ficar sob a guarda do professor até que os prazos de pedido de revisão sejam 
vencidos.

Parágrafo Único - Não resolvida a situação no caso previsto no parágrafo 
3o do art. 2o desta Resolução, os trabalhos escritos e provas devem ser recolhidos pelo 
professor e mantidos sob sua guarda ate que sejam vencidos os prazos de pedido de 
revisão.        

Art.  7o Dar  competência  aos Colegiados de Curso para resolverem os 
casos omissos.           

Art.  8o  Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 
revogadas as disposições em contrário,  e em especial  a Resolução 003, de 29 de 
janeiro de 1999.
                   

São João del-Rei, 15 de dezembro 1999

Maria do Carmo Narciso Silva Gonçalves
Presidente do Conselho Acadêmico

Publicada nos quadros da FUNREI em 21 de dezembro de 1999
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