
COMUNICADO OFICIAL DAS REGRAS DE AVALIAÇÃO APÓS AULAS MINISTRADAS VIA 
PLATAFORMA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS  

  
1-  A necessidade da avaliação para o Curso de Pós-Graduação:  
  
Torna-se necessária a avaliação, em respeito ao Regulamento do Curso de Especialização em 
Direito Público, que prevê avaliações de aprendizagem, bem como a Deliberação CEE nº 376, de 
23 de março de 2020, que orienta as instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino 
sobre o desenvolvimento das atividades escolares não presenciais, em caráter excepcional e 
temporário durante as medidas de isolamento previstas pela autoridades na prevenção e no 
combate ao COVID-19. 
 
Dessa forma, pautada no art. 6º, §1º da aludida Deliberação, que estabelece que “será de 
responsabilidade das instituições, respeitando a autonomia das mesmas,(...) a realização de 
avaliações durante o período de autorização de que trata o caput”, torna-se OBRIGATÓRIA a 
avaliação. 
  
2-  O modelo de prova  e a plataforma a ser utilizada: 
  
A prova será composta por 55 (cinquenta e cinco) questões objetivas, à exceção do CPVI que, 
em razão do número de disciplinas, será composta por 50 (cinquenta) questões, também 
objetivas. 
Cada disciplina terá 5 (cinco) questões objetivas com valor de 2,0 (dois) pontos cada, totalizando 
a nota máxima em 10 (dez) pontos.  
  
A plataforma utilizada será o GOOGLE FORMS, cujo acesso será oportunamente disponibilizado 
ao aluno. 
 
Serão cobradas todas as disciplinas conforme o CP matriculado.  
  
  
3- A motivação para a avaliação ser uma Prova Final Única:   
  
No caso, em razão das medidas de isolamento ocasionadas pela Covid-19 e conforme já 
explicitado no item 1, todas as provas regulares com atribuição de grau não puderam ser 
aplicadas aos alunos na forma do calendário semestral. Portanto, surge a necessidade da 
elaboração de uma prova final única aplicável conforme cada CP. 
  
Somente será deferida pela Administração, em caráter excepcional e mediante pedido 
justificado uma segunda-chamada final. Esta será aplicada no dia seguinte à prova final única. 
 
Caso o aluno tenha algum tipo de problema de acesso no momento de realização da prova, tal 
circunstância deverá ser comunicada imediatamente pelo e-mail emerjsite@tjrj.jus.br, que 
prestará o devido suporte ao aluno e, se necessário, comunicará ao Departamento de Ensino 
para as providências cabíveis. 
  
 
4- As notas para a aprovação direta: 
  
A nota para a aprovação direta será a mesma prevista no artigo 47 do Ato Regimental nº 12/2017 
que assim dispõe: “Será considerado aprovado por média o aluno que obtiver nota igual ou 
superior a 6,0 (seis) em todas as disciplinas.”  
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Assim sendo, para a aprovação direta, não haverá nota geral (somatório de todas as disciplinas). 
Para obter aprovação, o aluno deverá alcançar grau igual ou superior a 6,0 (seis) em cada 
disciplina do CP. 
  
  
5-  Tempo de prova e dependência: 
  
As provas terão duração máxima de 6h. Manhã: 8h às 14h. Noite: 18h às 24h. Assim sendo, o 
aluno que se encontra em dependência deverá realizar a prova da disciplina pendente no 
mesmo horário da prova do CP que se encontra regularmente matriculado.  
  
6– Sobre os alunos que já realizaram provas escritas e obtiveram aprovação na disciplina: 
 
O aluno responderá todas as questões de prova normalmente, incluindo a matéria aprovada,  
caso sobrevenha uma nota superior, esta última prevalecerá. 
  
7 – Alunos que já estão com a reprovação confirmada em alguma matéria: 
  
 Neste caso, a prova do dia 30/06 será a prova final definitiva para essa matéria.  
 
8 - Qualquer dúvida restante solicita-se que seja renovada por e-mail ao endereço: 
emerjsecretaria@tjrj.jus.br,  após a divulgação do resultado da prova em questão. 
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