
  

CURSO DE DIREITO 
 

 

 

 

REGULAMENTO DA AVALIAÇÃO UNIFICADA 2016/2 
 

 

O Coordenador do Curso de Graduação em Direito das Faculdades Metropolitanas 

Unidas – FMU, no cumprimento de suas atribuições regimentais e legais, COMUNICA: 

 

1. A AVALIAÇÃO UNIFICADA, de participação obrigatória de todo aluno 

regularmente matriculado do segundo ao décimo semestre, conforme Portaria da Magnífica 

Reitoria de 30 de junho de 2011, será realizada nos seguintes termos: 

 

 Data: 27/10/2016 

 

 Local: sala de aula 

 

 Horário:  

o Matutino – 8h30 às 11h30  

o Vespertino – 14h30 às 17h30  

o Noturno – 19h30 às 22h30  

 

2. O aluno deverá observar estritamente as seguintes instruções: 

 

 Ingresso em sala: as salas serão fechadas para ingresso dez minutos antes do horário de 

início da prova fixado acima, não havendo tolerância. Assim, para garantir sua 

participação com tranquilidade, os alunos deverão se apresentar na sala meia hora antes 

do horário inicial. 

 

 Tempo mínimo de permanência na sala: 1 hora 

 

 Caderno de questões: não será permitida a saída com o caderno de questões, que será 

publicado no Aluno Online. 

 

 Consulta e posse de equipamentos eletrônicos: não será permitida consulta a qualquer 

espécie de material, nem a posse de equipamentos eletrônicos tais como aparelhos 

celulares. Também não será permitida a utilização de bonés, chapéus e óculos escuros. 

O aluno que for flagrado descumprindo a presente instrução será retirado da prova, 

ficando com a nota zero. 

 

 Material permitido: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha.  

 

3. A AVALIAÇÃO UNIFICADA conterá 48 (quarenta e oito) questões de múltipla 

escolha, referentes às disciplinas listadas ao final deste regulamento (ANEXO 1), em caráter 

cumulativo, até o semestre anterior ao qual o aluno estiver matriculado. Exemplo: os alunos 

atualmente matriculados no 6º semestre farão a Avaliação Unificada com as disciplinas 

constantes no presente regulamento que tenham sido oferecidas até o 5º semestre.  
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4. A pontuação será atribuída observando-se o seguinte: 

 

a) de 0 a 8 respostas corretas = 0,0 (zero) ponto; 

b) de 9 a 19 respostas corretas = 0,5 (meio) ponto;  

c) de 20 a 29 respostas corretas = 1,0 (um) ponto;  

d) de 30 a 39 respostas corretas = 1,5 (um e meio) ponto;  

e) de 40 a 48 respostas corretas = 2,0 (dois) pontos. 

  

 5. Uma vez publicado o gabarito oficial da avaliação unificada, havendo inconformismo, 

o aluno terá o prazo de dois dias úteis, contados do dia seguinte ao da publicação, para interpor 

recurso, devidamente fundamentado, dirigido à Coordenação do Curso de Graduação em 

Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU.  

 

 5.1. O recurso deverá ser protocolado junto à Central de Atendimento ao Aluno do 

Curso de Direito situada no campus que o recorrente estiver regularmente matriculado, 

observando necessariamente o modelo previsto ao final deste regulamento (ANEXO 2) e as 

regras abaixo. 

 

 5.2. Os recursos são individuais e o recorrente somente poderá se insurgir contra uma 

questão por peça recursal. Assim, se desejar recorrer de mais de uma questão, deverá apresentar 

recursos diferentes para cada questão. 

  

 5.3. Somente serão admitidos recursos que busquem o reconhecimento: 

 

a) da nulidade da questão por ausência de resposta correta; 

b) da incorreção do gabarito que aponta como correta alternativa incorreta. Nesse 

caso, o recorrente deverá apontar a alternativa que pretende correta;  

c) da incorreção do gabarito pela existência de mais de uma resposta correta. Nesse 

caso, o recorrente deverá apontar as alternativas que pretende corretas; 

d) da nulidade da questão por inobservância da regra prevista no item 3, acima. 

 

 5.4. Não será conhecido o recurso: 

 

a) sem número de protocolo; 

b) enviado por fax, correio eletrônico ou pelos Correios; 

c) protocolizado fora do prazo; 

d) que não contemple o nome completo do aluno e o seu registro acadêmico; 

e) desrespeitoso a qualquer Professor, Funcionário ou Órgão das FMU; 

f) sem fundamentação ou com fundamentação incompreensível; 

g) cuja fundamentação não diga respeito, exclusivamente, às hipóteses de 

admissibilidade previstas no item 5.3, acima; 

h) cuja fundamentação seja baseada na alegação de que o professor não ministrou, 

em sala de aula, o tema objeto da questão impugnada; 

i) que não siga o modelo previsto ao final deste regulamento, não forneça todos os 

dados solicitados, ou não observe a regra prevista no item 5.2, acima. 

  

 5.5. As decisões a respeito dos recursos serão tomadas por Professor ou grupo de 

Professores designados pela Coordenação do Curso e serão irrecorríveis. 
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 5.6. No caso de anulação de questão integrante da prova unificada a pontuação 

correspondente será atribuída a todos os alunos indistintamente, inclusive aos que não tenham 

interposto recurso. 

 

 6. Em nenhuma hipótese será concedida vista do cartão ótico de resposta ou do 

caderno de questões utilizado pelo aluno para a realização da prova. 

 

 7. Em nenhuma hipótese haverá prova substitutiva ou segunda chamada. 

 

 8. O regulamento aplicável aos alunos do primeiro semestre será divulgado 

oportunamente. 

  

São Paulo, 19 de setembro de 2016. 

 

Roberto Senise Lisboa 

Coordenador do Curso de Direito 
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ANEXO 1 DO AVISO 2.2016 SOBRE AVALIAÇÃO UNIFICADA 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS QUESTÕES 

 

 

2º Semestre Questões 

Direitos Humanos 8 

Direito Constitucional 20 

Direito Civil 20 

 

3º Semestre Questões 

Direitos Humanos 8 

Direitos Constitucional e D. Fundamentais 14 

Direito Penal 12 

Direito Civil 14 

 

4º Semestre Questões 

Direitos Humanos 5 

Direito Constitucional e D. Fundamentais 9 

Direito Penal 9 

Direito Civil 9 

Direito Empresarial 7 

Processo Civil 9 

 

5º Semestre Questões 

Direitos Humanos 4 

Direito Constitucional e D. Fundamentais 9 

Direito Administrativo 6 

Direito Penal 8 

Direito Civil 9 

Direito Empresarial 5 

Processo Civil 7 

 

6º Semestre Questões 

Direitos Humanos 4 

Direito Constitucional e D. Fundamentais 9 

Direito Administrativo 6 

Direito Penal 8 

Direito Civil 9 

Direito Empresarial 5 

Processo Civil 7 

 

7º Semestre Questões 

Direitos Humanos 3 

Direito Constitucional e D. Fundamentais 8 

Direito Tributário 3 

Direito Administrativo 5 

Direito do Trabalho 6 

Direito Penal 5 

Direito Civil 8 

Direito Empresarial 4 

Processo Civil 5 

Filosofia do Direito 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º Semestre Questões 

Direitos Humanos 2 

Direito Constitucional e D. Fundamentais 6 

Direito Tributário 4 

Direito Administrativo 5 

Direito do Trabalho 6 

Processo Penal 4 

Direito Penal 5 

Direito Civil 6 

Direito Empresarial 4 

Processo Civil 4 

Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos 1 

Filosofia do Direito 1 

 

9º Semestre Questões 

Ética Profissional  6 

Direitos Humanos 1 

Direito Constitucional e D. Fundamentais 5 

Direito Tributário 3 

Direito Administrativo 3 

Direito do Trabalho 4 

Processo do Trabalho 4 

Processo Penal 3 

Direito Penal 4 

Direito Civil 5 

Direito Empresarial 3 

Processo Civil 3 

Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos 1 

Direito do Consumidor 1 

Direito da Infância e Juventude 1 

Filosofia do Direito 1 

 

10º Semestre Questões 

Ética Profissional  6 

Direito Internacional 1 

Direitos Humanos 1 

Direito Constitucional e D. Fundamentais 5 

Direito Tributário 3 

Direito Administrativo 3 

Direito do Trabalho 4 

Processo do Trabalho 4 

Processo Penal 2 

Direito Penal 4 

Direito Civil 5 

Direito Empresarial 2 

Processo Civil 3 

Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos 1 

Direito do Consumidor 1 

Direito Ambiental 1 

Direito da Infância e Juventude 1 

Filosofia do Direito 1 
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ANEXO 2 DO AVISO 2.2016 SOBRE AVALIAÇÃO UNIFICADA 

 

MODELO DE RECURSO  
 

ATENÇÃO: O modelo deverá ser copiado, preenchido eletronicamente e impresso para ser protocolado, 

não sendo aceitos recursos manuscritos. 

 

 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO DAS FACULDADES METROPOLITANAS 

UNIDAS 

 

  

 _______________________________________________________ (Nome 

completo), _______________ (RA), ________________ (Turma), vem respeitosamente, interpor 

recurso contra a questão abaixo indicada, pelos motivos a seguir expostos: 

 

Número da questão: ________ 

Número do caderno: ________ 

Disciplina: ______________________________________ 

Fundamentação: 

 

 

 

 

Ante o exposto, requer (o pedido deverá se enquadrar em uma das alíneas do item 

5.3, do regulamento): 

 

Data 

 

________________________________ 

Assinatura 


