COMUNICADO SOBRE AS PROVAS DE
2ª AVALIAÇÃO, 2ª CHAMADA E PROVA FINAL.
TURMA 1NTA
Prezados alunos e alunas do CURSO DE DIREITO, TURMA 1NTA
1. As provas de 2ª Avaliação ocorrerão no período de 28 de junho a 05 de julho.
2. Aos alunos que por algum motivo perderam a prova de 1ª avaliação, poderão realizar as provas de 2ª
CHAMADA que ocorrerão no período de 06 a 13 de julho, em substituição a mesma;
3. Aos alunos que perderam a prova de 1ª Avaliação e farão 2ª Chamada para substituir, tenham cuidado
de não perder a 2ª Avaliação, pois a 2ª Chamada substitui a AV1 OU AV2, não as duas.
4. Não há possibilidade de nova oportunidade para alunos que perderem a 2ª CHAMADA e nem a PROVA
FINAL.
5. Aos alunos que forem realizar prova de 2ª CHAMADA, NÃO realizem abertura de chamado, TODOS os
alunos que perderam a AV1 OU a AV2 estão autorizados à realização da prova de 2ª Chamada, que
substituirá as notas perdidas.
6. As provas possuem um horário de realização predeterminado, qual seja, de 15h às 18h e divulgado em
anexo e para alunos que tiverem PROBLEMAS TÉCNICOS QUANTO A ENTREGA DAS PROVAS, RATIFICO
que deverá ser tirado print do problema, constando o horário, indicando os referidos problemas para
análise técnica e se for o caso, abertura de uma nova data e horário e em caso de FALTA DE ENERGIA,
comunicar a COORDENAÇÃO de forma IMEDIATA, para confirmação junto à Rede Equatorial e
providências subsequentes.
7. A partir de 1º de julho, TODOS OS DOCENTES estarão de férias e esta Coordenação estará
respondendo pela realização das provas da INTEGRALIDADE, e em caso de dúvidas e questionamentos
entrar em contato diretamente pelo número 98856-9141.
8. EM RELAÇÃO ÀS DISCIPLINAS DOL, datas, horários e procedimentos são diferentes, os quais já foram
passados ao representa de turma, mas ratificado como anexo deste comunicado.
9. Para que o aluno seja aprovado por média ele terá que ter no mínimo 14,0 pontos na realização das
duas avaliações, sendo a nota 7,0 a média para aprovação.
10. O aluno só poderá realizar as PROVAS FINAIS, que ocorrerão no período de 14 a 21 de julho, se tiver o
mínimo de 8,0 pontos na soma das duas avaliações ou em ao menos uma delas.
11. Encaminho em anexo também a tabela relativa a quantidade de pontos necessários que o aluno
precisará ter para aprovação na PROVA FINAL, se precisar se utilizar dela.
12. Dúvidas os esclarecimentos adicionais entrar em contato com esta Coordenação.

Atenciosamente,
Profª Flávia Figueira Secco
Coordenadora Curso de Direito
UNAMA Parque Shopping

Belém (PA), 25 de junho de 2021
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