
NORMAS QUE DEVERÃO SER SEGUIDAS DURANTE 

APLICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES 

 

Prezados alunos, prezadas alunas, 

 

         Estamos a partir de agora, dando início ao processo de avaliações referentes ao 

ano de 2016. Com o intuito de realizar tal processo de avaliação, de forma mais clara, 

tranquila e com total lisura. Estamos nos valendo deste comunicado para transmitirmos 

informações que julgamos serem de suma importância para o bom andamento das 

atividades referentes. 

         Sugerimos que faça uma leitura cuidadosa deste comunicado, pois, solicitaremos 

de todos os alunos e alunas assinatura referente à ciência deste comunicado. Desta 

forma, nenhum aluno ou aluna poderá, em instante qualquer, apelar para um possível 

desconhecimento das normas, como forma de fugir de uma sanção.  

 

DURANTE AS AVALIAÇÕES VOCÊ PODERÁ CONTAR: 

1. Com um ambiente o mais propício possível à realização das provas; 

2. Com 1 (um) ou 2 (dois) fiscais e 1 (um) coordenador de provas, que estarão aptos a 

lhes oferecer um tratamento cordial, objetivo e claro; 

3. Com informação do fiscal de sala quando estiver faltando 30 minutos para o final do 

tempo determinado para prova. O mesmo acontecerá quando estiver faltando 15 

minutos. 

 

DURANTE AS AVALIAÇÕES VOCÊ NÃO PODERÁ: 

1. Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer participante ou pessoa 

envolvida no processo de aplicação das provas; 

2. Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas; 

3. Se comunicar, durante as provas, com outro aluno ou aluna, verbalmente, por escrito 

ou por qualquer outra forma; 



4. Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em benefício próprio ou de terceiros, em 

qualquer momento durante a realização das provas; 

5. Utilizar livros, notas ou impressos durante a realização das provas; 

6. Portar, mesmo que desligado, aparelho eletrônico do tipo telefone celular, 

calculadora, agenda eletrônica, notebook, tablet, etc. Assim como também não poderá 

portar aparelhos de som (tais como IPOD, MP3, MP4, entre outros); 

7. Se ausentar da sala de provas levando consigo o “CADERNO DE PROVAS”. Quando 

terminar as provas, acene para chamar o fiscal e entregue folha de resposta (quando 

houver) e o caderno de provas. 

 

ATENÇÃO: 

Desejamos que nenhuma das normas seja infringida. Pois, caso ocorra, ao aluno 

ou aluna será atribuída sumariamente à nota zero em todas as provas do dia. 

Estou ciente: 

 

 

Aluno (a)  ___________________________________________________ 

 

 


