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Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE (UNIBH) 

Gabinete da Reitoria 

PORTARIA Nº 89, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017 

Edital da Avaliação Modular no 2º semestre de 

2017 

A Diretora Acadêmica do Centro Universitário UniBH, Professora Natália Cristina Ribeiro Alves,  no 

uso de suas atribuições regimentais, torna público o Edital da Avaliação (Prova) Modular para o 2º 

semestre de 2017. 

EDITAL 2017/2  -  PROVA MODULAR 

I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º -  A Prova Modular tem por objetivo avaliar os alunos segundo as competências e habilidades 

propostas no plano de ensino e roteiros de aulas das disciplinas. Os alunos serão avaliados por meio 

de questões contextualizadas, análises e interpretação de situações problema. 

Art. 2° -  A avaliação será realizada no dia 22 de novembro de 2017  para os cursos e turmas abaixo. 

Todos os alunos que cursam disciplinas junto às turmas abaixo descritas devem realizar a Prova 

Modular, exceto para as disciplinas PI e LAI. 

Curso Turma(s) 

Administração - Cristiano Machado AEM1BN-CMA 

Administração - Estoril AEM1AN-ESA 

Ciências Contábeis - Cristiano Machado CCT1BN-CMA1 

Ciências Contábeis - Estoril CCT1BN-ESA 

Gestão Comercial - Cristiano Machado GCM1AN-CMA1 
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Curso Turma(s) 

Gestão de Recursos Humanos - Cristiano Machado GRH1AN-CMB1 

Gestão Financeira - Cristiano Machado GFN1AN-CMA1 

Gestão Pública / Segurança Pública - Cristiano 

Machado 
GF1AN-CMA 

Jornalismo - Estoril 
JOR1BM-ESA  

JOR1AN-ESA  

Processos Gerenciais - Cristiano Machado PRG1AN-CMA1 

Publicidade e Propaganda - Estoril PPR1BN-ESA  

Segurança Pública - Cristiano Machado SEU1BN-CMB 

 

 

II - DAS AVALIAÇÕES: 

Art. 1º -  A Prova Modular referente à AS3 (Avaliação Somativa 3) tem o valor de 20 pontos 

distribuídos entre questões específicas das disciplinas dos módulos, incluindo questões de 

Conhecimento Gerais. 

Art. 2º -  A Prova Modular terá a seguinte composição: 2 (duas) questões de Conhecimentos Gerais e 

para Conhecimentos Específicos, as disciplinas com carga horária de 40 horas terá 2 (duas) 

questões e disciplinas com carga horária de 80 horas, 4 (quatro) questões. 

§ 1º - Os alunos irregulares deverão fazer a prova de Conhecimentos Gerais no turno de matrícula, e 

essa prova será pontuada. 

Art. 3º - Cada questão objetiva será composta de 5 alternativas (A, B, C, D e E), sendo apenas uma 

delas correspondente à resposta correta. 
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Art. 4º - O conteúdo a ser cobrado na Prova Modular será referente a todo o previsto na ementa das 

disciplinas do módulo em que o aluno esteja matriculado. 

III - DA APLICAÇÃO  

Art. 1º - O Professor Aplicador é responsável por cada sala em que acontecerá avaliação e tem 

inteira autonomia de tomar devidas providências, e detectar fraudes ou “cola” no momento da 

aplicação da prova zerando a nota do aluno. 

Art. 2º - O aluno deverá, no dia da avaliação, antes de entrar na sala de prova, apresentar 

documento oficial de identidade com foto ou identid ade acadêmica oficial do UniBH com foto 

antes de entrar na sala de prova. 

Horário da avaliação: 

• No turno da manhã, a avaliação se iniciará às 08h20min e terminará às 11h40min.  

• No turno da noite, a avaliação se iniciará às 19h10min e terminará às 22h30min.  

Art. 3º - O aluno só poderá entrar em sala de aula para realização das provas mediante 

apresentação do documento até as 09h00min para o turno da manhã e até 19h50min para turno da 

noite. Após esse horário, sem a apresentação do documento sua avaliação será automaticamente 

zerada. 

Art. 4º - O aluno só poderá sair da sala de prova a partir das 09h00min para o turno da manhã e 

19h50min para o turno da noite. 

Art. 5º - A Avaliação terá duração de 200 minutos, sem intervalo. 

Art. 6º - O horário de término da avaliação não será alterado, independentemente do horário de 

entrada do aluno no tempo previsto no referido edital. 

Art. 7º - Ao sair da sala, o aluno deverá entregar o(os) gabarito(s) ao aplicador e levar apenas o 

caderno de questões.  

§ 1º - Não serão aceitos gabaritos preenchidos a lápis, rasurados e/ou com uso de corretivos. 
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Art. 8º - Durante a avaliação não será permitido que um aluno se comunique com os demais, nem 

que troquem material entre si. 

Art. 9º - Não é permitido consultar nenhum material bibliográfico, cadernos, anotações de qualquer 

espécie, nem utilizar celulares, fones de ouvido ou equipamentos eletrônicos, exceto calculadoras 

não programáveis. 

Art. 10º - Durante a avaliação só será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha, caneta, esquadro, 

compasso, escalímetro e calculadoras não programáveis. 

Art. 11º - Alunos devidamente matriculados que não tiverem seus nomes na lista de presença 

deverão ter o seu nome registrado na ata de sala pelo Professor Aplicador, caso seja autorizado 

pelo Coordenador de Provas. 

Art. 12º - Se surgirem dúvidas sobre uma ou mais questões das avaliações, o aluno terá o prazo de 

48 horas após a aplicação da prova para solicitar a revisão do(s) item(ns) questionado(s), que 

será(ão) analisado(s) posteriormente. O Professor Aplicador não deve influenciar os alunos quanto 

ao teor das questões, nem tão pouco sinalizar uma possível anulação da questão. 

Art. 13º - O gabarito somente será trocado em caso de distribuição equivocada pelo Professor 

Aplicador ou em caso de divergência nos dados do aluno, que deverá ser aprovada pelo 

Coordenador de Provas. 

IV - DA AVALIAÇÃO DE SEGUNDA OPORTUNIDADE 

Art. 1º - A Avaliação de segunda oportunidade para a AS3 (Avaliação Somativa 3) será realizada no 

dia 02 de dezembro de 2017, com início às 08h20min e término às 11h40min.Terá direito à Segunda 

Oportunidade, alunos que estiverem autorizados, conforme os critérios dispostos na Lei 9.394/1996 e 

na Resolução CEPE N° 01/2015 10 de julho de 2015 do Centro Universitário UniBH. 

§ 1º - O interessado, ou pessoa por ele autorizada, dará entrada ao Requerimento de Prova em 

Segunda Oportunidade, no SOL, no período de 06 a 28 de novembro, conforme disposto no 

Calendário Acadêmico, apresentando documento que comprove o alegado.  

§ 2º - A Secretaria Acadêmica analisará o pedido conferindo a sua tempestividade e decidirá, 

encaminhando, posteriormente à Coordenação de Cursos. 
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§ 3º - Os alunos que perderem a Prova Modular AS3 (Avaliação Somativa 3) de 20 pontos e abrirem 

protocolo no SOL, mediante deferimento da secretaria, farão as provas no dia 02 de dezembro. 

Art. 2º - O conteúdo da reposição da Prova Modular AS3 (Avaliação Somativa 3)  será o abordado 

durante todo o semestre. 

V - DA CORREÇÃO DAS AVALIAÇÕES:  

Art. 1º -  A nota obtida pelo aluno na Prova Modular será aferida mediante média geral na prova, a 

qual valerá para todas as disciplinas nas quais o aluno estiver matriculado de acordo com a relação 

divulgada no presente edital, exceto para as disciplinas PI e LAI. 

Art. 2º - O retorno para os alunos, discutindo a resolução da Prova Modular, deverá ser realizado 

pelo professor da disciplina teórica em aula subsequente à sua aplicação. 

Art. 3º - O gabarito da Prova Modular será divulgado pela coordenação do campus em até 48 horas 

após a aplicação da prova.  

Art. 4º  - A divulgação do resultado das notas dos alunos correspondente à Prova Modular será 

publicada no SOL, até o dia 04 de dezembro. 

 

Profa. Natália Cristina Ribeiro Alves 

Diretoria do Núcleo Acadêmico  

Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH  

 


