
 

 

 

PORTARIA DIREITO nº 04-2020/2 
 
 

A Coordenação do Curso de Direito do Centro 

Universitário das Faculdades Integradas de Ouri-

nhos - Unifio, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo Regimento Interno, pela presente 

 

   

 RESOLVE: 

 

Art. 1º. Os termos finais dos prazos para requerimentos de 

submissão às avaliações do 1º (primeiro) e 2º (segundo) bimestres de 2020/2 (se-

gundo semestre letivo de 2020), no segundo horário, tanto do período matutino 

quanto do noturno, ficam estabelecidos, respectivamente, para o dia 21 de setembro 

e 23 de novembro de 2020. 

 

Art. 2º. As avaliações no segundo horário, conforme calendário 

divulgado, devem ser requeridas, mediante simples informação à Secretaria, pelo 

endereço eletrônico secretaria@unifio.edu.br, exclusivamente pelos discentes com 

dependências e/ou adaptações nas disciplinas cursadas neste semestre. Deverão 

os(as) acadêmicos(as) especificar nome completo, identificação acadêmica, termo e 

turno no qual matriculados(as). 

 

 §1º. O(A) acadêmico(a) que não se enquadrar nas condições 

previstas neste artigo deverá, na impossibilidade de realização das provas em horá-

rio normal, requerer a aplicação da prova em segunda chamada, as quais realizar-

se-ão entre 07 e 11 de dezembro de 2020, nos períodos matutino e noturno, duran-

te o respectivo horário regular de aula. 

   

§2º. Não será admitida a realização de duas provas no mesmo 

horário. 

Art. 3º. A comunicação de realização da prova em segundo ho-

rário deverá ser encaminhada diretamente à Secretaria Geral, no endereço eletrôni-

co especificado, sendo que a Secretaria se incumbirá de respeitar o cronograma de 

horário de provas prefixado, emitindo listagem dos(as) acadêmicos(as) que farão as 

avaliações no segundo horário, à Coordenação do Curso. 

 

Parágrafo Único – Não serão aplicadas as provas em segun-

do horário para os(as) acadêmicos(as) que não as requererem no prazo fixado. 
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Art. 4º. Ficam cientificados os(as) acadêmicos(as) de que não 

há previsão legal para realização de segunda chamada para trabalhos ou exames 

finais. 

Art. 5º. Os casos omissos, colisões de horários e situações ou-

tras não previstas na presente Portaria serão resolvidos pela Coordenação, median-

te requerimento do interessado. 

 

Art 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 Cumpra-se e publique-se.  

  Unifio, 14 de setembro de 2020. 

                                                

     Daniel Marques de Camargo 

    Coordenador – Direito – Unifio  

 

 Paulo Henrique da Silva Carvalho 

 Coordenador Adjunto – Direito - Unifio 


