RESOLUÇÃO No 468 DE 15/04/2019 - CAS
Adita a Resolução no 320 de 01/02/2018 e proíbe que
os alunos, dos cursos de Graduação (Bacharelado,
Licenciatura e Cursos Superiores de Tecnologia), à
distância, formato de oferta semipresencial, da
Universidade Positivo (UP), realizem prova
presencial no horário das aulas presenciais do
curso.
O CONSELHO ACADÊMICO SUPERIOR (CAS),
órgão da administração superior da Universidade
Positivo (UP), no uso de suas atribuições
estatutárias,
RESOLVE:
Art. 1o Nos cursos de Graduação à distância, formato de oferta semipresencial, é
proibido agendar a realização de avaliações presenciais para dia e horário nos quais
estejam ocorrendo aulas presenciais do curso do aluno.
§1o Caso agende a avaliação presencial para o mesmo dia e horário em que estejam
ocorrendo aulas presenciais do seu curso, o aluno arcará com o ônus acadêmico de perder
o conteúdo ministrado e a nota das atividades práticas avaliativas realizadas naquela
aula presencial.
§2o Para os cursos que tem aulas presenciais aos sábados, poderá o aluno agendar as
avaliações presenciais nos horários livres, ou seja, das 11h30 às 12h30, das 12h30 às 13h30
ou das 17h às 18h, conforme disponibilidade de vagas no polo de apoio presencial do aluno.
§3o O aluno que agendar a realização da avaliação nos horários indicados no parágrafo
anterior poderá sair 10 (dez) minutos mais cedo da aula presencial, de modo a iniciar as
avalições presenciais às 11h30 ou às 17h.
§4o Portanto, para que o aluno não tenha nenhum ônus acadêmico, a UP orienta e incentiva
que o aluno agende suas avaliações presenciais em dias e horários que não coincidam com
as aulas práticas.
Art. 2o Os casos omissos referentes a esta Resolução serão resolvidos pela Reitoria.
Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aditando a Resolução no
320 de 01/02/2018 e revogando demais disposições em contrário sobre a mesma matéria.
Curitiba (PR), 15 de abril de 2019.

Prof. José Pio Martins
Reitor e Presidente do Conselho Acadêmico Superior (CAS)

