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 DELIBERAÇÃO COEPE Nº 055                          DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013 
 

 

APROVOU NOVO REGULAMENTO 

DE PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS 

 

 

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 sua 54ª Reunião Ordinária realizada em 

26 de novembro de 2013, aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação. 

 

 

Art. 1º – Fica aprovado o Novo Regulamento que trata dos Procedimentos Acadêmicos 

do Diário de Classe. 

 

Parágrafo único – o Regulamento constitui o anexo único desta Deliberação.   

 

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

disposições em contrário. 

 

 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013. 

 

 

ALEX DA SILVA SIRQUEIRA 

Reitor 
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Minuta de Regulamento dos procedimentos acadêmicos do diário de classe 
 

Art. 1º - O Diário de Classe é um instrumento de escrituração acadêmica, elaborado 

com a finalidade de documentar a frequência, competências/habilidades e/ou conteúdos 

e aproveitamento acadêmico. 

Art. 2º- O Diário de Classe, de cada disciplina de curso de graduação, será devidamente 

preenchido pelo(s) respectivo (s) Professor (s) responsável (eis) 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 

Diretores de Unidade em até 20 dias após o recebimento dos pré-diários das Unidades 

Universitárias. 

Art. 4º - Compete a Direção de Unidade, encaminhar os diários de classe aos 

professores, em até quinze dias após o recebimento dos Diários de classe da Secretaria 

Acadêmica. 

Art. 5º - Compete ao Professor: 

a) Observar as determinações presentes no parágrafo único do artigo 136 do Regimento 

Geral da UEZO, que trata dos deveres do corpo docente. 

b) Receber o Diário de Classe do Diretor de Unidade por meio de arquivo eletrônico ou 

impresso. Ao professor é facultativo o preenchimento de forma manual ou digital. Caso 

faça a opção pelo diário digital o professor deve assinar o termo de anuência em anexo. 

c) Preencher o Diário de Classe, sem erros ou rasuras; 

e) Preencher, a folha de registro de frequência/conteúdo, no espaço reservado, com os 

meses e dias das aulas ministradas bem como a carga horária prevista e a realizada. 

f) Preencher e assinar, nos espaços reservados, a chamada dos estudantes nos 

respectivos dias de aula, anotando-a da seguinte forma: (.) para presença e (F) para falta; 

g) Registrar nos espaços reservados os conteúdos desenvolvidos nas datas de sua 

realização, de acordo com o Plano de Conteúdo Mínimo apresentado a Direção de 

Unidade;  

h) Registrar nos espaços reservados as avaliações as notas obtidas pelos estudantes 
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realizadas nas avaliações realizadas ao longo do semestre; 

i) Registrar ao final de cada semestre letivo, no local correspondente, o total de faltas 

dos estudantes e o resultado das avaliações, transcrevendo para a parte correspondente 

os resultados finais; 

j) Lançar à frente 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; 

k) Lançar na frente do Diário de Classe a data da reposição da aula suspensa e no verso 

a palavra “reposição”, seguida do respectivo conteúdo; 

Parágrafo único - A aula suspensa será computada somente após reposição. 

l) Lançar, em caso de feriados ou pontos facultativos, à frente do Diário de Classe a 

palavra “feriado” e no verso, a data do respectivo feriado e motivo; 

m) Não será computada, para fins de aulas dadas, a carga horaria de aulas em dias de 

feriado, em conformidade com o calendário acadêmico.  

n) Anular os espaços em branco por meio de um traço diagonal; 

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

p) Remeter à Diretoria da Unidade o Diário de Classe devida e corretamente preenchido 

e assinado, com formatação igual ao do documento encaminhado pela Secretaria 

Acadêmica, após o término de cada semestre letivo, observando data registrada no 

Calendário Acadêmico.  

q) O não cumprimento por parte do professor do que trata o artigo 5º acarretará em 

ações para o mesmo, previstas no parágrafo primeiro do artigo 6º. 

Art. 6º - Compete a Direção da Unidade ou equivalente 

a) analisar e vistar, ao final de cada semestre letivo, os Diários de Classe devidamente 

formatados, preenchidos e assinados, para acompanhamento das atividades que deverão 

estar em consonância com o Plano de Conteúdo Mínimo apresentado pelo professor; 

b) encaminhar à Secretaria Acadêmica, ao final de cada semestre letivo, os Diários de 

Classe devidamente formatados, preenchidos, assinados e visados, em até 05 dias úteis 

de seu recebimento; 
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Parágrafo único: uma vez identificado pela Direção da Unidade o não cumprimento do 

prazo de entrega do Diário de Classe, formatado, devida e corretamente preenchido, a 

mesma deverá comunicar oficialmente o Professor em questão. Em caso de reincidência 

encaminhará à Coordenação Administrativa de Recursos Humanos - COARH para 

registro. 

Art. 7º – Compete a Secretaria Acadêmica receber dos Diretores de Unidade, a cada 

final de semestre, os Diários de Classe devidamente formatados, preenchidos, vistados e 

assinados pelo Diretor de Unidade; 

Parágrafo único: É vedado ao professor e a Unidade Universitária a inserção ou 

alteração de dados no Diário de Classe distintos os de preenchimento dos professores 

mencionados nesse documento, sendo esta uma atribuição exclusiva da Secretaria 

Acadêmica; 

Art. 8º - Na hipótese de o professor entender necessária qualquer alteração de nota ou 

de registro de frequência declarado(s) nos Diários de Classe já arquivados na Secretaria 

Acadêmica, esta deverá ser feita por requerimento formal, no qual constará a 

fundamentação do seu pedido dirigido ao diretor de unidade, que após análise e 

deferimento, encaminhará a solicitação para a Secretaria Acadêmica. 

Art.9º - A Secretaria Acadêmica remeterá um novo diário à Unidade Universitária para 

os devidos ajustes ficando esta responsável pelo reenvio à mesma em até sete dias úteis. 

Art. 10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-reitoria de Graduação. 

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 


