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RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES PROPOSTAS PARA O ANO DE 2021 

 

 

Estrutura Curricular 81003 – Bacharelado em Administração (diurno) – Código de Habilitação 1 

Estrutura Curricular 81003 – Bacharelado em Administração (noturno) – Código de Habilitação 4 

 

 

TODAS AS ALTERAÇÕES REFEREM-SE AO CURSO DIURNO E NOTURNO 

 

GRUPO I 

 

1. ALTERAÇÕES NO MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

 

 

1.1. RCC1911 Contabilidade Empresarial: 4 – 0, obrigatória, 1º semestre, sem requisito. 

 

De: 

Como consta no programa de cada disciplina disponível no Sistema Júpiter Web. 

Para: 

Método 

Aulas expositivas com aplicação de exercícios, trabalhos, provas e viagens didáticas/visitas 

técnicas. 

Critério 

A critério do docente ministrante, que deverá apresentar os detalhes da avaliação no início do 

semestre. 

Norma de Recuperação 

Será aplicada uma prova de reavaliação dentro do prazo regimental. A nota de recuperação será 

calculada pela fórmula AR = (A + R) / 2, onde A é a nota de aproveitamento do semestre e R é a 

nota da prova de reavaliação. 

 

Justificativa: Correção de fórmula AR. 

 

 

 

1.2. RCC1921 Contabilidade de Custos – (2-0) – 2º semestre ideal – Obrigatória – 

Requisito: RCC1911 Contabilidade Empresarial. 

 

De: 

Como consta no programa de cada disciplina disponível no Sistema Júpiter Web. 

  

Para: 

Avaliação 

Método: 

A ser definido pelo docente responsável 

Critério: 



A critério do docente ministrante, que deverá apresentar os detalhes da avaliação no início do 

semestre. 

Norma de Recuperação: 

Será aplicada uma prova de reavaliação dentro do prazo regimental. A nota de recuperação será 

calculada pela fórmula AR = (A + R) / 2, onde A é a nota de aproveitamento do semestre e R é a 

nota da prova de reavaliação. 

 

Justificativa: Correção de fórmula AR. 

 

 

 

1.3. RCC0500 Planejamento Tributário– (2-0) – 10º semestre ideal – Optativa eletiva – 

Requisito: RAD1618 Direito Tributário. 

 

De: 

Como consta no programa de cada disciplina disponível no Sistema Júpiter Web. 

  

Para: 

Avaliação 

Método: 

A ser definido pelo docente responsável 

Critério: 

A critério do docente ministrante, que deverá apresentar os detalhes da avaliação no início do 

semestre. 

Norma de Recuperação: 

Será aplicada uma prova de reavaliação dentro do prazo regimental. A nota de recuperação será 

calculada pela fórmula AR = (A + R) / 2, onde A é a nota de aproveitamento do semestre e R é a 

nota da prova de reavaliação. 

 

Justificativa: Correção de fórmula AR. 

 


