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Belo Horizonte, 25 de março de 2020. 

 

 

PORTARIA CGC Nº 02/2020 

 

 

ALTERA O SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

PARCIAL APLICADO AOS DISCENTES NAS 

DISCIPLINAS DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO DA FEAMIG, DURANTE A 

SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS E 

APLICAÇÃO DA MODALIDADE EAD, 

DEVIDO AO COVID-19 

 

 

O Coordenador Geral de Cursos da FEAMIG, no uso de suas atribuições 

regimentais, ouvidos os Coordenadores dos Cursos de Graduação da FEAMIG, 

considerando o art. 1º, II, do Regimento da FEAMIG, que estabelece os critérios de 

aplicação e lançamento das notas da Avaliação Parcial, com a seguinte redação: 

 

 “II - Avaliação Parcial: 30 (trinta) pontos. Trata-se de uma prova que 

cobre todo o conteúdo ministrado na disciplina até a semana imediatamente anterior a 

sua aplicação, ou parte dele, a critério do professor. 

 

§ 2º - Os docentes terão que postar as notas da Avaliação Parcial no 

sistema acadêmico até 15 (quinze) dias corridos de sua aplicação, não podendo 

ultrapassar a data limite para lançamento determinada no Calendário Acadêmico. 

 

§ 3º - A Avaliação Parcial deve ser cadastrada no sistema acadêmico 

com sua data de aplicação e de entrega do resultado, não podendo ultrapassar os 

prazos determinados no Parágrafo Segundo deste artigo.” 

 

 

RESOLVE: 
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Art. 1º - Alterar a redação do inciso II do artigo supracitado para: 

 

Parágrafo único. “II - Avaliação Parcial: 30 (trinta) pontos. Se dará ao longo do 

semestre letivo, definida pelo docente em seu Plano de Ensino e em seu Cronograma 

de Aulas, em consonância com as necessidades e metodologia de trabalho e também 

com as especificações inerentes a cada disciplina. Nessa modalidade de avaliação, 

incluem-se os seguintes procedimentos: avaliação escrita, trabalhos de pesquisa 

bibliográfica e participações em aulas. 

 

§ 2º - Os docentes deverão alterar os planos de ensino das disciplinas 

com as novas datas e atividades e disponibilizá-las aos coordenadores, à secretaria 

acadêmica e aos discentes.  

 

§ 3º - Os docentes terão que postar as notas da Avaliação Parcial no 

sistema acadêmico até 7 (sete) dias antes de sua prova final e, no máximo, 15 dias 

após a aplicação das atividades, apresentadas nos respectivos Planos de Ensino 

alterados.” 

 

 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 

. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação e produz 

seus efeitos apenas no 1º semestre de 2020, sendo automaticamente revogada a partir 

do segundo semestre de 2020.  

 

 

 

Prof. Alcir Garcia Reis 

Coordenador Geral de Cursos - FEAMIG 


