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8º Período 

 
Data 

1ª chamada 
Disciplina Professor Data  

2ª chamada 
24/09 Segunda  Gestão de Projetos Gabriela 01/10/2018 

25/09 Terça Orçamento Empresarial Edna 02/10/2018 

26/09 Quarta Tecnologia de Gestão Abimael 03/10/2018 

27/09 Quinta Jogos Empresarias Claudio 04/10/2018 

28/09 Sexta Comércio Exterior Ana Mônica 05/10/2018 

01/10 Segunda Raciocínio Lógico  Abimael 08/10/2018 

05/10 Sexta TCC II Jeferson  

  Atividades Interdisciplinares Rubson Agendar professor 

 

ATENÇÃO: 
 

a) As provas serão aplicadas nos horários de aulas, preferencialmente, pelo professor 

ministrante da disciplina.  O professor responsável pelo respectivo horário poderá 

aplicar a avaliação sob a orientação do ministrante da disciplina. O professor da 

disciplina deverá manifestar sobre a utilização dos quatro horários para aplicação da 

prova e comunicará com a coordenação e demais professores que atuam na turma. No 

outro horário haverá aula normalmente.  

 

b) As provas de 2ª chamada deverão ser requeridas na secretaria até 48 horas depois 

da aplicação da 1º chamada na turma do aluno e serão aplicadas conforme agenda. 

 

c) A secretaria não recepcionará requerimentos fora do prazo descrito na letra b. 

 

d) Os requerimentos para realização de 2ª chamada não serão recepcionados pela 

secretaria se não for apresentado documento que ateste a impossibilidade do 

comparecimento para realização da prova em data regular, conforme disposto no 

regimento da FASUG. 

  

OBS.: Não serão aceitos documentos redigidos pelo próprio acadêmico para justificar 

a ausência na data regular da avaliação. 

 

e) Os requerimentos de prova de 2ª chamada recepcionados pela secretaria serão 

submetidos à análise da Coordenação do Curso, que poderá deferir ou indeferir o 

pedido.  

     O estudante deverá procurar a secretaria para tomar conhecimento do resultado da 

análise de seu pedido no prazo de 48 horas de sua solicitação. 

 

Pires do Rio,  17/09/2018 
Profª.  Ana Mônica Beltrão da Silva 

Coordenadora do Curso de Administração 


