
 

RESOLUÇÃO Nº 114 de DEZEMBRO DE 2019 - CONSUP/IFMA 
 

NORMAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA OS CURSOS 
TÉCNICOS DE NIVEL MÉDIO, NAS FORMAS INTEGRADA, CONCOMITANTE E SUBSEQUENTE 

AO ENSINO MÉDIO, NA OFERTA PRESENCIAL E NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA. 

 

CAPÍTULO III 
DA SEGUNDA CHAMADA 

art. 10 - O discente que não comparecer nas datas previstas para a realização de um ou mais 
instrumentos avaliativos, terá direito a solicitar nova oportunidade de avaliação (2ª 
chamada), no prazo de até 5 dias corridos a contar  da data de seu retorno após findado o 
período correspondente a sua ausência justificada. O discente terá direito da 2ª chamada 
quando a sua ausência se justificar pelas seguinte razões: 
I. Doença infectocontagiosa comprovadamente impeditiva do compareceimento, 

confirmada por um atestado médico que apresente, o CID, o carimbo, a data e a 
assinatura do médico responsável pelo atendimento; 

II. Consultas médicas e odontológicas, exames ou internação hospitalar mediante 
comprovação; 

III. Até 8 (oito) dias corridos de luto, a partir da data do atestado de óbito, referente ao 
falecimento de pai, mãe, filho, cônjuge, companheiro, padrasto, madrasta, enteado 
e/ou irmãos comprovado por atestado de óbito; 

IV. Exercício militares, efetuados na mesma data, devidamente comprovados por atestado 
da unidade militar; 

V. Convocação, com coincidência de horário e data, para depoimento judicial, policial ou 
assemelhado, devidamente comprovado; 

VI. Para gestantes, quando ocorrer gravidez de risco devidamente comprovada, com 
parecer e atestado médico; 

VII. Convocação, com coincidência de horários e data, para eleições em entidades oficiais, 
devidamente comprovada; 

VIII. Exercício profissional com a devida comprovação; 
IX. Participação em eventos científicos ou esportivos em representação do IFMA; 
X. Situação prevista no Art-A da LDB 9.394/1996 com alteração incluída pela lei 

13.796/2019. 
§1º A solicitação deve ser feita pelo discente ou responsável legal em formulário disponível 
na Coordenação de Curso (ou setor equivalente), devendo ser anexadas as devidas  
comprovações e protocolado no protocolo do campus. 
§2º O discente que não solicitar ou comparecer na nova data acordada perde o direito à 
nova avaliação. 
§3º os casos excepcionais serão analisados pelo Departamento de Ensino (ou setor 
equivalente) juntamente com o docente.                                                                                     


