CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA
REITORIA

REGULAMENTO AVALIAÇÃO GLOBAL
2º SEMESTRE DE 2015

A Senhora Juliana Salvador Ferreira de Melo, Vice-Reitora do Centro Universitário Newton Paiva, mantido pelo
Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda, em Belo Horizonte, Minas Gerais, considerando o disposto na
Resolução nº 01/CONSEPE/15, de 15 de janeiro de 2015, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão deste
Centro Universitário, faz saber que, dentro da Avaliação de Aproveitamento Acadêmico, entendendo como a
avaliação desenvolvida e aplicada pela Instituição a todos os alunos, que contemplará conteúdos gerais e
específicos de cada curso presencial, respeitando o estabelecido neste Edital, será realizada a Avaliação Global do
2º semestre 2015.

Cláusula 1ª: DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

§ 1º - A Avaliação Global ocorrerá no período de 10 a 12 de novembro de 2015, conforme calendário de cada
curso, e será aplicada para todos os alunos, de todos períodos dos cursos presenciais, nos três turnos.

§ 2º - Não haverá segunda chamada ou qualquer atividade substitutiva à Avaliação Global.

§ 3º - São objetivos da Avaliação Global: oportunizar a vivência de uma avaliação completa e complexa, de longa
duração, semelhante às que são realizadas no mercado de trabalho; avaliar o nível de conhecimento dos alunos
em temas de formação geral e específica; oferecer oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem aos
discentes em relação às dificuldades detectadas no âmbito diagnóstico da avaliação.

§ 4º - Para realizar a Avaliação Global, o aluno deverá comparecer à sala previamente indicada, portanto um
documento de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material
transparente. Não é necessária nenhuma inscrição prévia.

a) São aceitos como documentos de identificação: Carteira de Identidade, Carteira de Motorista ou carteira
de estudante da Newton.
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Cláusula 2ª: DOS LOCAIS, HORÁRIOS E DATAS DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

§ 1º - A Avaliação Global ocorrerá no período de 10 a 12 de novembro de 2015, conforme calendário de cada
curso demonstrado a seguir:

DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA

CAMPUS

CURSOS

10 de novembro

Complexo Carlos Luz
Complexo Buritis

Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Comunicação
Direito
Relações Internacionais
Cursos Tecnológicos

11 de novembro

Complexo Buritis
Complexo Carlos Luz

Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Cont. e Automação
Engenharia de Produção
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia Elétrica
Arquitetura

12 de novembro

Complexo Silva Lobo
Complexo Carlos Luz

Enfermagem
Odontologia
Fisioterapia
Ciências Biológicas
Farmácia
Medicina Veterinária
Psicologia
Estética e Cosmética
Sistemas de Informação

a) Os alunos serão alocados nas salas de realização da Avaliação Global por ordem alfabética, conforme
listagem geral a ser amplamente divulgada, no site da Newton (www.newtonpaiva.br) e nos campi com,
pelo menos, 7 (sete) dias de antecedência das provas.
b) Todos os alunos deverão realizar a Avaliação no dia e local de seu curso de origem.
c) É responsabilidade do aluno conferir seu nome nas listas de alocação de salas com antecedência, evitando
atrasos e a perda da Avaliação.

§ 2º - A Avaliação Global terá duração total de 3h20min (três horas e vinte minutos), e será realizada nas
Unidades de funcionamento dos cursos, respeitando-se os horários de aula já definidos, o turno e o campus de
matrícula do aluno, conforme demonstrado a seguir:
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HORÁRIOS

TURNO MANHÃ

TURNO TARDE

TURNO NOITE

Início da prova

7h35min

13h15min

18h55min

Tolerância máxima para
entrada em sala de aula

8h05min

13h45min

19h25min

Período de sigilo

8h35min

14h15min

19h55min

9h35min

15h15min

20h55min

10h55min

16h35min

22h15min

Permanência mínima para
levar o Caderno de Provas
Encerramento da
aplicação da prova

a) Após o horário definido como “Tolerância máxima para entrada em sala de aula”, nenhum aluno poderá
ingressar nas salas de aula onde estará sendo realizada a Avaliação Global, e não poderá realizar a prova,
perdendo a respectiva pontuação.
b) Antes do horário definido como “Período de sigilo”, nenhum aluno que esteja realizando a Avaliação
Global poderá sair da sala de aula.
c) O aluno que entregar o gabarito e sair da sala de aplicação da prova antes do horário de “Permanência
mínima para levar o Caderno de Provas”, não terá direito de levar consigo o caderno de provas, que será
imediatamente descartado pelo professor aplicador da Avaliação.
d) Após a realização da Avaliação, o aluno deverá deixar o campus imediatamente. Não será permitida a
permanência nos corredores, em outras salas ou nas áreas de uso comum.

§ 3º - Nas datas em que o aluno não realizar a Avaliação, ocorrerão as aulas normalmente – mesmo que, na sua
Unidade, esteja sendo aplicada a Avaliação para os outros cursos.

§ 4º - Nas datas a seguir não haverá prestação de serviços ou funcionamento dos setores de apoio do campus,
tais como biblioteca, Central de Atendimento ao Aluno, laboratórios de informática e outros:

10 de novembro

Complexo Carlos Luz

11 de novembro

Complexo Buritis

12 de novembro

Complexo Silva Lobo

Cláusula 3ª: DAS PROVAS

§ 1º - A Avaliação Global será composta por 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de
resposta em cada questão.
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a) As questões de 01 (um) a 20 (vinte) serão sobre conteúdos de conhecimentos gerais, língua portuguesa e
raciocínio matemático, e terão valor de 0,25 (vinte e cinco décimos) de ponto cada, totalizando 5,0 (cinco)
pontos.
b) As questões de 21 (vinte e um) a 40 (quarenta) serão sobre conhecimentos específicos do curso e da área
em que ele se insere, e poderão ter o mesmo valor de 0,25 (vinte e cinco décimos) de ponto cada,
totalizando 5,0 (cinco) pontos extras – de acordo com a decisão de cada Coordenador de curso e/ou o
Coordenador Geral do Instituto ou Coordenador geral de Escola.

§ 2º - O aluno receberá 01 (um) caderno de questões com 01 (um) gabarito. O gabarito conterá a identificação do
aluno, e todos os seus dados devem ser conferidos. O gabarito deve ser preenchido, assinado e entregue ao
professor aplicador ao final da realização da Avaliação.
a) O aluno que permanecer na sala de realização de Avaliação por, pelo menos, 2 (duas) horas terá o direito
de levar o caderno de questões para futuras consultas e conferências. O aluno que finalizar a Avaliação e
entregar o gabarito antes deste prazo estará obrigado a entregar, também, o caderno de questões, que
será descartado pelo professor aplicador.

§ 3º - O aluno deverá marcar suas respostas no gabarito com caneta esferográfica azul ou preta, cobrindo
totalmente a letra referente à opção que escolher em cada questão. Apenas as respostas corretamente
assinaladas no gabarito serão corrigidas e consideradas para cômputo da nota do aluno. As questões rasuradas
serão anuladas.

Cláusula 4ª: DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

§ 1º - Durante a realização da prova, o aluno poderá manter consigo apenas o documento de identificação com
foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, lápis e borracha. Os demais
pertences deverão ser deixados à frente da sala de aplicação da prova. O não cumprimento do disposto neste
parágrafo acarretará a perda do direito à realização da Avaliação Global, e o aluno receberá nota 0 (zero).

§ 2º - Durante a realização da prova, os telefones celulares e demais dispositivos eletrônicos deverão ser
mantidos desligados e fora do alcance do aluno. O não cumprimento do disposto neste parágrafo acarretará a
perda do direito à realização da Avaliação Global, e o aluno receberá nota 0 (zero).

§ 3º - Durante a realização da prova, o aluno não poderá se ausentar da sala para lanchar. Ele poderá trazer um
lanche consigo e consumi-lo na própria sala.
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§ 4º - Todo aluno deverá assinar a lista de presença específica da Avaliação Global, para comprovar a sua
participação.

Cláusula 5ª: DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO E DOS RESULTADOS

§ 1º - Os gabaritos das provas serão divulgados no dia 18 de novembro de 2015, no site da Newton
(www.newtonpaiva.br).

§ 2º- Serão aceitos pedidos de revisão das provas até às 21h do dia 20 de novembro de 2015 impreterivelmente.
O aluno deverá preencher o protocolo de revisão de nota disponível no Sistema Acadêmico/Central de
Atendimento, com a devida justificativa e embasamento teórico para seu questionamento.

§ 3º - As notas individuais dos alunos serão lançadas, no Sistema Acadêmico, até o dia 30 de novembro de 2015.

Cláusula 6ª: DOS CASOS OMISSOS

§ único - Casos omissos, neste Edital, serão avaliados pela Coordenação Geral de Instituto ou Escola e pelos
Coordenadores de Cursos, ouvida a Reitoria.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Reitoria, 27 de outubro de 2015.

Juliana Salvador Ferreira de Mello
Vice-Reitora
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