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COMUNICADO - REVISÃO DE EXAMES 2022 

 

1. REVISÃO DE EXAMES 

Segue abaixo o dia, horários e locais das Bancas de Revisão de Exames e as principais informações referentes ao 

procedimento a ser adotado pelo aluno. 
 

2. AS BANCAS DE REVISÃO DE EXAME SERÃO REALIZADAS NO DIA 15/12/2022, CONFORME CRONOGRAMA:  
 

CURSOS HORÁRIOS LOCAIS 
Administração 14h FEMA Júnior, bloco 8 
Análise de Sistemas 14h Laboratório de Informática, Sala D, bloco 7 
Ciência da Computação 14h Laboratório de Informática, Sala D, bloco 7 
Ciências Contábeis 14h Sala 81, bloco 8 
Direito 8h Núcleo de Monografias 
Enfermagem 9h Sala 90B, bloco 9 (piso superior) 
Engenharia 8h Laboratório de Eletrônica, bloco 6 
Fisioterapia 10h Sala 93B, bloco 9 (piso superior) 
Publicidade e Propaganda 9h Sala 15, bloco 1 
Química 14h Sala 11, bloco 1 

 

3. REQUERIMENTO DA CÓPIA DO EXAME 

Conforme previsto na Portaria Nº 49, de 09 de novembro de 2018, deverá ser feita por meio da Área do Aluno no ícone 

REQUISIÇÕES , no item CÓPIA DO EXAME, até o dia 13/12/2022, até às 13h, devendo o aluno informar 

a quantidade de disciplinas que irá requerer a revisão e especificá-las, respectivamente, no campo de “observações”.  

3.1. As cópias dos exames solicitadas serão enviadas somente por e-mail, no endereço indicado pelo aluno em seu 

registro acadêmico, no formato PDF (não serão entregues cópias impressas pessoalmente na Seção de Alunos).  

 
4. REQUERIMENTO DA REVISÃO DE EXAME 

Conforme a citada Portaria no art. 92 § 2° deverá ser feito por meio da Área do Aluno no ícone REVISÃO DE 

PROVAS/EXAMES , no item REVISÃO DE EXAME, até o dia 14/12/2022 às 13h. O aluno deverá 

escolher a disciplina a qual solicita a revisão e, na tela seguinte, no campo FUNDAMENTAÇÃO, o aluno redigirá com 

base na cópia do exame, os motivos que fundamentam seu pedido de revisão, expondo as razões, argumentos e 

observações para que a banca possa analisar e emitir o parecer técnico. O mesmo procedimento deverá ser repetido 

caso queira solicitar revisão de outras disciplinas. 

 
Informação IMPORTANTE 

Os professores designados para a Banca de Revisão de Exame analisarão a fundamentação tal como fora redigido e 

enviado, sendo que a presença do aluno no dia da revisão de exame é FACULTATIVA. Desta forma, diante da 

ausência do aluno, a banca realizará normalmente a revisão solicitada pelo aluno. 


