
DECRETO Nº 1992, DE 07 DE MARÇO DE 2016.

REGIMENTO INTERNO.
Altera o Decreto nº  1.168,
de 27 de agosto de 2010
que aprovou o Regimento
Interno da Faculdade Municipal de
Palhoça - FMP.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina, No uso de suas
atribuições, resolve DECRETAR:

 O art. 72 do Decreto nº  1.168, de 27 de agosto de 2010, que aprovou o Regimento
da Faculdade Municipal de Palhoça, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 72 A aprovação escolar do acadêmico na FMP compreende a frequência e a eficiência
nos estudos. A avaliação do desempenho escolar é realizada por unidade curricular e
expressa em notas. A aprovação semestral é averiguada por meio de, no mínimo, três (3)
avaliações e no máximo quatro (4), sendo que destas, 02 (duas) devem ser individuais e
escritas, sendo que uma das avaliações (A1ou A2) devem utilizar o formato de questões do
ENADE, as demais avaliações (A3, A4) ficam a critério do professor.

Cálculo das Avaliações:

Média Semestral (MS)= (A1x2) + (A2x2) + A3 + A4 = = 7,0
_______________________
6

A recuperação dos estudos se dará de maneira paralela e processual, dentro do semestre
letivo.
É considerado aprovado o acadêmico que:
* Atingir a frequência mínima de 75% das aulas;
* No Estagio Supervisionado a frequência é 100% (cem por cento);
* Obtiver média de aproveitamento no período letivo igual ou superior a 7 (sete)." (N.R.)

 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
contrárias.

Palhoça, 07 de março de 2016.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS
Prefeito Municipal

Art. 1º

Art. 2º

1/1
 

LeisMunicipais.com.br - Decreto 1992/2016

https://leismunicipais.com.br/a/sc/p/palhoca/decreto/2010/116/1168/decreto-n-1168-2010-aprova-o-regimento-da-faculdade-municipal-de-palhoca
https://leismunicipais.com.br/a/sc/p/palhoca/decreto/2010/116/1168/decreto-n-1168-2010-aprova-o-regimento-da-faculdade-municipal-de-palhoca
https://www.leismunicipais.com.br
#lei

	DECRETO Nº 1992, DE 07 DE MARÇO DE 2016.
	REGIMENTO INTERNO. Altera o Decreto nº  1.168, de 27 de agosto de 2010 que aprovou o Regimento Interno da Faculdade Municipal de Palhoça - FMP.

