
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
PORTARIA 1/2020 - TGA-DG/CTGA/RTR/IFMT, de 7 de fevereiro de 2020

            O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO – CAMPUS
AVANÇADO TANGARÁ DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria/Reitoria Nº 867, de 19 de abril de 2017,
publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2017.
RESOLVE:
I – Homologar o Regulamento de Aplicação de Avaliação em Segunda Chamada, no âmbito do IFMT – Campus Avançado Tangará da Serra;
II – Este regulamento entra em vigor na data da sua publicação;
III – Cientifiquem-se e cumpra-se.

Gilcelio Luiz Peres
Diretor Geral

Portaria IFMT n° 867, de 19/04/2017
D.O.U de 20/04/2017

   REGULAMENTO PARA APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO EM SEGUNDA CHAMADA

                                                                Estabelece normas e diretrizes para a aplicação de avaliação em
segunda chamada no âmbito do IFMT – Campus Avançado Tangará da Serra.

            O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Avançado Tangará
da Serra, no exercício de suas atribuições legais conferidas pela Portaria IFMT Nº867 de 19.04.2017, publicada no D.O.U. de
20.04.2017, considerando a necessidade de estabelecer normas e diretrizes para a prática de aplicação de avaliação em
segunda chamada para os cursos do campus,
RESOLVE:
Art. 1º O discente que faltar numa avaliação em primeira chamada, deverá requerer junto ao Protocolo do campus a
realização da segunda chamada, devidamente amparado pela documentação apresentada, conforme estabelece a
Organização Didática vigente do IFMT:
I – dentro do prazo de até 03 (três) dias úteis após a data da aplicação da avaliação em primeira chamada, no caso de curso
de nível médio;
II – até 03 (três) dias úteis após o término da data de validade do documento comprobatório, no caso de curso de nível
superior.
Art. 2º  Serão consideradas justificativas para a oferta compulsória de avaliação em segunda chamada:
I – Problema de saúde do discente ou de seu dependente, devidamente comprovado por atestado médico;
II - luto pelo falecimento de parentes ou afins em linha reta e de colaterais até o segundo grau, comprovado pelo
correspondente atestado de óbito até 08 (oito) dias corridos após o falecimento;
III - participação do discente em eventos científicos, com apresentação de trabalho, devidamente comprovada;
IV - participação do discente em eventos científicos, culturais e/ou esportivos nos quais esteja representando o IFMT, com a
devida comprovação.
V – participação do discente com representação em reuniões dos órgãos colegiados do IFMT;
VI - convocação, com coincidência de horário, para depoimento judicial, policial ou assemelhado, devidamente comprovada;
VII - exercícios ou manobras efetuadas na mesma data em virtude de matrícula no Núcleo de Preparação de Oficiais da
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