
*REVOGADA DELIBERAÇÃO 055 – 2013
(CLIQUE AQUI PARA ACESSÁ-LA!)  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

 DELIBERAÇÃO COEPE Nº 073 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012

APROVA  O  REGULAMENTO  DOS
PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS DO
DIÁRIO DE CLASSE

O  CONSELHO  DE  ENSINO,  PESQUISA  E  EXTENSÃO  DA  FUNDAÇÃO  CENTRO
UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO no uso de suas atribuições estatutárias
e regimentais,  na 45ª Reunião Ordinária de Continuação realizada no dia 12 de dezembro de
2012, 

RESOLVE:

Art.  1º  – APROVAR a  Minuta  do Regulamento  dos Procedimentos  Acadêmicos  do  Diário  de
Classe, conforme anexo a esta Deliberação. 

Art. 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2012.

ROBERTO SOARES DE MOURA

Presidente 

http://www.uezo.rj.gov.br/consu/coepe/deliberacoes/deliberacoes_2013/Delibera%C3%A7%C3%A3o%20COEPE%20055-%202013%20(Aprova%20Novo%20Regulamento%20de%20Di%C3%A1rio%20de%20Classe).pdf


ANEXO

DIÁRIOS DE CLASSE

Art. 1º O Diário de Classe é um instrumento de escrituração acadêmica, elaborado com a finalida-
de de documentar a frequência, competências/habilidades e/ou conteúdos e aproveitamento aca-
dêmico.

Art. 2º O Diário de Classe de cada disciplina de curso de graduação será devidamente preenchido
pelo respectivo professor responsável pela disciplina.

Parágrafo único. Quando a disciplina for ministrada por mais de um professor, um deles figurará
como o professor responsável pela mesma.

Art. 3º Compete a Secretaria Acadêmica elaborar os diários de classe e entregar aos Coordena-
dores de Cursos, na primeira semana de cada semestre letivo.

Art. 4º Compete a Coordenação do Curso encaminhar os diários de classe aos professores na se-
gunda semana de cada semestre letivo.

Art. 5º Compete ao Professor:

§ 1º Receber o Diário de Classe da Coordenação do Curso;

§ 2º Preencher o Diário de Classe com letra legível, sem erros ou rasuras;

§ 3º Manter a escrituração em dia;

§ 4º Preencher, a cada semestre letivo, a folha de registro de frequência/conteúdo, no espaço re-
servado, com o nome dos meses e dias das aulas ministradas bem como a carga horária prevista
e a realizada;

§ 5º preencher e assinar, nos espaços reservados, a chamada dos estudantes nos respectivos
dias de aula, anotando-a da seguinte forma: ponto (.) para presença e a letra (F) maiúsculo para
falta;

§ 6º Registrar nos espaços reservados os conteúdos desenvolvidos nas datas de sua realização,
de acordo com o Plano de Conteúdo Mínimo apresentado a Coordenação de Curso;

§ 7º Registrar nos espaços reservados as avaliações as notas obtidas pelos estudantes realizadas
nas avaliações realizadas ao longo do semestre;

§ 8º Registrar ao final de cada semestre letivo, no local correspondente, o total de faltas dos estu-
dantes e o resultado das avaliações, transcrevendo para a parte correspondente os resultados fi-
nais;

§ 9º Lançar no anverso do Diário de Classe, a palavra SUSPENSÃO, em caso de suspensão de
aula por motivo de força maior. No verso, registrar a data da respectiva suspensão e o motivo;

I - não será computada, para fins de aulas dadas, a carga horária da aula suspensa;

§ 10 Lançar no anverso do Diário de Classe a data da REPOSIÇÃO da aula suspensa e no verso
a palavra “REPOSIÇÃO” seguida do respectivo conteúdo;



§ 11 Lançar, em caso de feriados ou ponto facultativos, à frente do Diário de Classe a palavra
“FERIADO” e no verso, a data do respectivo feriado e motivo;

I - não será computada, para fins de aulas dadas, a carga horária de aulas em dia de FERIADOS.

§ 12 Anular os espaços em branco por meio de um traço diagonal;

§ 13 Assinar o Diário de Classe em frente e verso após o seu adequado preenchimento;

§ 14 Remeter à Coordenação do Curso o Diário de Classe corretamente preenchido e assinado,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o término das provas finais de cada semestre letivo, obser-
vando a data registrada no Calendário Acadêmico.

Art. 6º - O não cumprimento do que trata do §13, Art. 5º, acarretará em penalidades para o pro-
fessor, previstas no Art. 7º, § 3º, uma vez que faz parte das atribuições do mesmo o cumprimento
dessas atividades.

Art. 7º - Compete a Coordenação do curso

§ 1º Analisar e visar ao final de cada semestre letivo os Diários de Classe devidamente preenchi-
dos e assinados, para acompanhamento das atividades que deverão estar em consonância com o
Plano de Conteúdo Mínimo apresentado pelo professor;

§ 2º Encaminhar à secretaria acadêmica, ao final de cada semestre letivo, os Diários de Classe
devidamente preenchidos, assinados e visados, depois de decorrido 05 (cinco) dias úteis do prazo
legal do seu recebimento;

§ 3º Emitir à Pró-Reitoria de Graduação a relação dos professores que não entregaram o Diário
de Classe no prazo regulamentado, para as providencias previstas nos incisos I e II, deste parág-
rafo;

I - uma vez identificado pela Coordenação do curso o não cumprimento do prazo de entrega do
Diário de Classe corretamente preenchido, a mesma deverá notificar por escrito o docente de for-
ma informá-lo do decurso de prazo;

II - O Coordenador do Curso a deverá encaminhar a cópia dessa advertência à Pró-reitoria de
Graduação que, em caso de dupla reincidência, encaminhará à Coordenação Administrativa de
Recursos Humanos - COARH para registro na ficha funcional do Professor.

III - em se tratando de Professor em estágio probatório, no ato da avaliação esse ponto será leva-
do em consideração quanto ao comprometimento e responsabilidade do mesmo;

IV - nos casos em que não forem tomadas providências por parte do Coordenador de curso quan-
to ao não cumprimento do disposto nessa Deliberação, tanto o Coordenador de curso quanto o
Professor,  em questão,  responderão junto  aos Auditores  do Conselho  Estadual  de Educação
(CEE), do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou da Procuradoria Geral do Estado (PGE),
sempre que a Pró-reitoria de Graduação for questionada quanto ao fato.

Art. 8º Compete a secretaria acadêmica receber dos coordenadores de cursos, a cada final de se-
mestre, os Diários de Classe devidamente preenchidos, visados e assinados pelo Coordenador;

Paragrafo único. - É vedada ao professor a inserção de registro de discentes no Diário de Clas-
se, sendo esta uma atribuição exclusiva da Secretaria Acadêmica;



Art. 9º Na hipótese de o professor entender necessária qualquer alteração de nota ou de registro
de frequência consignado(s) nos Diários de Classe já arquivados na Secretaria Acadêmica, ele
deverá fazê-lo por requerimento formal dirigido ao Coordenador do curso no qual constará a fun-
damentação do seu pedido e que após análise e deferimento será encaminhado a Pró-Reitoria de
Graduação.

Art. 10 A Pró-reitoria de Graduação emitirá solicitação à Secretaria Acadêmica quanto ao Diário
de Classe, que por sua vez remeterá o mesmo à Coordenação do Curso para os devidos ajustes,
ficando a Coordenação responsável pelo reenvio à Secretaria Acadêmica no prazo de até 05 (cin-
co) dias úteis.

Art. 11 Diários de Classe serão encaminhados a Pró-reitoria de Graduação, a pedido do Pró-reitor
de Graduação, para apresentação aos Auditores do Conselho Estadual de Educação (CEE), do
Conselho Nacional de Educação (CNE) ou demais órgãos de controle do Estado, quando solicita-
do, sendo estes remetidos pelo Secretário Acadêmico por guia de remessa de documentação;

Parágrafo único. A Pró-reitoria de Graduação devolverá os Diários de Classe à Secretaria Aca-
dêmica onde os mesmos ficarão arquivados, após consulta dos órgãos de controle.

Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.


