
Alunos e Professores
COMUNICADO

1º SEMESTRE DE 2023
Datas para aplicação de provas e digitação

de notas no sistema de registro acadêmico RM:

unipac.br

Início: 06/02/2023
Término: 31/03/2023
Avaliações:  20/03/2023 a 31/03/2023
Período de digitação: 20/03/2023 a 18/04/2023

Etapa:1ª

Início: 03/04/2023
Término: 19/05/2023
Avaliações: 08/05/2023 a 19/05/2023
Período de digitação: 08/05/2023 a 02/06/2023

Etapa:2ª

Início: 22/05/2023
Término: 07/07/2023
Data de Avaliação: 28/06/2023 - Prova Institucional
Período de digitação: 28/06/2023 a 30/06/2023

Etapa:3ª

Início: 04/07/2023
Término: 06/07/2023
Requerimento: 26/06/2023 a 30/06/2023
Período de digitação: Até 07/07/2023

Exame Substitutivo:

Início: 10/07/2023 
Término: 13/07/2023
Requerimento: 03/07/2023 a 07/07/2023
Período de digitação: Até 14/07/2023

Exame Especial:

Observação: as datas
poderão sofrer alterações.
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(dia 10/07: apenas disciplinas on-line)



Alunos e Professores
COMUNICADO

1º SEMESTRE DE 2023

O aluno que, por motivo de força maior, não realizar qualquer uma das 3 (três) avaliações das etapas, 
poderá realizar o EXAME SUBSTITUTIVO.
O EXAME SUBSTITUTIVO referente ao 1° semestre de 2023 SOMENTE poderá ser realizado entre os dias 
04/07 e 06/07/2023 desde que requerido entre os dias 26/06 e 30/06/2023.
O EXAME SUBSTITUTIVO versa sobre TODO o conteúdo ministrado nas etapas avaliativas e é realizado em 
data agendada no calendário escolar, valendo os pontos correspondentes à(s) prova(s) que o aluno 
perdeu.

O aluno que não alcançar 60 pontos ao final das 3 (três) etapas, desde que tenha obtido no semestre o 
mínimo de 30 pontos, poderá realizar o EXAME ESPECIAL.
O EXAME ESPECIAL referente ao 1° semestre de 2023 SOMENTE poderá ser realizado entre os dias 10/07 
e 13/07/2023, desde que requerido entre os dias 03/07 a 07/07/2023, impreterivelmente.
O EXAME ESPECIAL versa sobre TODO o conteúdo ministrado nas etapas avaliativas e é realizado em data 
agendada no calendário escolar, valendo 100 pontos, substituindo todas as notas das etapas de avaliação.

Dependência/Adaptação em Turma Regular:  solicitação 06/02/2023 a 10/03/2023.
Dependência/Adaptação em Turma On-line: solicitação 13/03/2023 a 17/03/2023.
Dependência/Adaptação em Turma Especial: solicitação 20/03/2023 a 22/03/2023.
Dispensa de Disciplina: solicitação 06/02/2023 a 17/03/2023.

30 pontos, onde 20 pontos são atribuídos à avaliação escrita e 10 
pontos a critério do professor.

Etapa - 06/02/2023 a  31/03/2023 - 30 Pontos1ª

Etapa - 03/04/2023 a 19/05/2023 - 30 Pontos2ª
30 pontos, onde 20 pontos são atribuídos à avaliação escrita e 10 
pontos a critério do professor.

Etapa - 22/05/2023 a 07/07/2023 - 40 Pontos3ª
40 pontos, onde 20 pontos são destinados ao Exame Institucional 
e 20 pontos a critério do professor.

unipac.brObservação: as datas
poderão sofrer alterações.

Mais informações estão disponíveis no portal do aluno em editais específicos.

Distribuição de Pontos
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Conforme disposto no Regimento do Unipac e, ainda, cumprindo as determinações legais, um dos 
requisitos para aprovação é alcançar 75% de frequência.
Para apresentação de atestado médico o aluno terá 48 horas, a contar da data do afastamento, e a 
análise será feita de acordo com a legislação vigente.

Frequência

Exame Substitutivo

Dependência, Adaptação e Pedido de Dispensa

Exame Especial


