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RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 019 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Reitor do Centro Universitário São Lucas, 

Prof. André Mejia Camelo no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Estatuto e o Regimento 

Geral:  

Considerando a proposta apresentada e deliberada em reunião do CONSEPE e a aprovação na 

reunião do CONSUP de 10/12/2021; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar a concessão de Segunda Chamada para processos avaliativos acadêmicos nos 

termos desta Resolução e em consonância ao Regimento Geral, a qual corresponde à Nota Substitutiva.  

Parágrafo único A segunda chamada corresponde a possibilidade de o aluno requerer uma 

avaliação que este deixou de fazer, por motivo justificado.  

Art. 2º A Segunda Chamada para processos avaliativos acadêmicos (N1 e N2) deverá ser 

requerida pelo aluno junto a Central de Atendimento ao Aluno, em até 72 (setenta e duas) horas a 

contar da data de realização da avaliação.  

Parágrafo 1º O aluno solicita a prova de segunda chamada via 

centraldoaluno@saolucas.edu.br, indicando o nome da disciplina, do professor, a data em que a prova 

foi realizada, o motivo da não realização, anexando documentos comprobatórios, quando for o caso.  

Parágrafo 2º As situações e documentos comprobatórios que justificam a não realização de 

uma avaliação, consta no Anexo, desta Resolução.  

Parágrafo único As solicitações de Segunda Chamada, que não atenderem aos requisitos aqui 

estabelecidos, e/ou, estiverem sem documentos comprobatórios, serão indeferidas automaticamente.    

Parágrafo 3º O prazo para o retorno da solicitação será de 5 (cinco) dias úteis.  

Parágrafo 4º À Coordenação de Curso cabe publicação de edital - com até 48h de antecedência 

- informando o nome do(s) aluno(s), disciplina(s), a data, o horário e local da avaliação de segunda 

chamada.  

Art. 3º A data e o horário da realização da Segunda Chamada para processos avaliativos 

acadêmicos serão determinados pela Coordenação de Curso, respeitando o período da Nota 

Substitutiva, previsto em calendário acadêmico, portanto, ocorrendo no final do período letivo e 

envolvendo todo o conteúdo trabalhado ao longo do semestre.   

Parágrafo 1º Na hipótese de não realização de provas N1 e N2, a segunda chamada se 

constituirá de uma única prova, envolvendo todos os conteúdos do semestre, cuja nota será atribuída 

para ambas notas (N1 e N2).  



 

Art. 4º A Segunda Chamada de Avaliação refere-se àquelas avaliações realizadas no formato 

de prova, pré-agendadas, aplicadas aos componentes curriculares ofertados nas modalidades presencial 

e à distância, disciplinares e interdisciplinares.  

Parágrafo único. Para disciplinas 100% on-line (ON.As), após a coordenação obter ciência via 

e-mail, esta deverá encaminhar à coordenação do Núcleo de Educação a Distância (NEaD), à qual 

caberá publicação de edital na Plataforma Virtual de Aprendizagem - com até 48h de antecedência - 

informando o nome do(s) aluno(s), disciplina(s), a data e o horário de aplicação da prova de segunda 

chamada.  

Art. 5º Não haverá possibilidade de Segunda Chamada para avaliações perdidas que tenham 

natureza de: 

I. trabalhos de Conclusão de Curso;  

II. atividades de Estágio Supervisionado;  

III.       atividades Extraclasse;  

III. trabalhos individuais ou em grupo realizados no horário de aula.  

Art. 6º Para avaliações de Exame Final haverá possibilidade de segunda chamada.  

Parágrafo 1º  O acadêmico deve solicitar a prova de segunda chamada, em até 72 (setenta e 

duas) horas a contar da data de realização da avaliação, via centraldoaluno@saolucas.edu.br.  

 Parágrafo 2º  Na solicitação deverá indicar o nome da disciplina, do professor, a data em que 

a prova foi realizada, o motivo da não realização, anexando e documentos comprobatórios descritos no 

ANEXO desta Resolução.  

Parágrafo 3º O prazo para o retorno da solicitação será de 5(cinco) dias úteis, após o retorno 

das atividades, considerando o período de férias ou recesso entre um semestre letivo e outro. 

Art. 7º Acaso o acadêmico não realize a avaliação de segunda chamada, seja de N1, N2 ou 

Exame final, não poderá solicitar nova segunda chamada para esta.  

Art. 8º Situações não previstas neste Regulamento serão apreciadas pela Coordenação de Curso 

em conjunto com a Reitoria. 

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Porto Velho, 17 de dezembro de 2021.  

   

  

  

  

  

 André Mejia Camelo 

Reitor e Presidente do CONSEPE 

Centro Universitário São Lucas – UniSL 

 

 

 



 

 

ANEXO 

 

Situações e documentos comprobatórios para solicitação da segunda chamada: 

  

a) exercícios ou manobras efetuadas na mesma data em virtude de matrícula no Núcleo de 

Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) (Lei nº 4375, de 17.08.64), devidamente comprovadas 

por atestado da unidade militar;  

b) internamento hospitalar devidamente comprovado por documento fornecido pelo hospital;  

c) doença comprovadamente impeditiva do comparecimento, confirmada por um atestado médico;  

d) luto por falecimento de parentes ou afins em linha reta e de colaterais até o segundo grau, 

comprovável pelo correspondente atestado de óbito;  

e) convocação, com coincidência de horário, para depoimento judicial, policial ou assemelhado, 

devidamente comprovado com declaração do órgão correspondente;  

f) convocação, com coincidência de horário, devidamente comprovada, para eleições em 

entidades oficiais;  

h) participação, devidamente comprovada (certificado), em atividades acadêmicas, como, por 

exemplo, Congressos, de, no mínimo, âmbito estadual, aprovadas previamente pela coordenação 

do curso;  

i) participação em atividades desportivas de, no mínimo, âmbito estadual, aprovadas previamente 

pela coordenação do curso, apresentando documento comprobatório de sua efetiva participação, 

fornecido pela sua federação, confederação de desportos ou pelo órgão responsável pelas 

atividades;  

j) intercorrências de trânsito, apresentando boletim de ocorrência (acidente); declaração do 

prestador de serviço (pane mecânica durante o trânsito).  

  

  

  

  

 

 

 

André Mejia Camelo 

Reitor e Presidente do CONSEPE 

Centro Universitário São Lucas - UniSL 


