
RESOLUÇÃO ESAB Nº. 03/2016, de 11 de janeiro de 2016. 

 

Regulamenta os procedimentos para alunos que não 

alcançam nota de aprovação nas Provas Presenciais dos 

cursos de Pós-graduação Lato Sensu, MBA Executivo 

Empresarial e MBA Profissional. 

 

A Diretora Acadêmica da ESAB, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo Regimento Interno da Instituição, e por delegação da Diretoria Geral, tendo 

por base o disposto no capítulo V do Regimento Institucional, e 

 

Considerando que para ser aprovado nas provas presenciais o aluno precisa 

alcançar a nota 7,0; 

 

Considerando que a ESAB disponibiliza ao longo do curso de Pós-graduação 

Lato Sensu, MBA Executivo Empresarial e MBA Profissional 3 encontros 

presenciais para os alunos realizarem as provas; e 

 

Considerando que em cada encontro presencial o aluno pode fazer no mínimo 3 

e no máximo 6 provas presenciais, 

 

Resolve:  

 

Regulamentar os procedimentos para alunos que não alcançam média de 

aprovação nas Provas Presenciais dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu, 

MBA Executivo Empresarial e MBA Profissional. 

 

Art. 1º. O aluno que não alcançar a nota 7,0 nas provas presenciais terá direito 

de refazer as provas no evento presencial seguinte, conforme Calendário 

Acadêmico de Prova Presencial, sem que isso signifique ônus para o aluno. 

 

Art. 2º. O aluno que se submeter à Segunda Oportunidade de prova e não 

alcançar a nota para aprovação poderá participar da Terceira Oportunidade de 



Prova Presencial, sendo que desta feita, deverá arcar com os custos da prova, 

conforme Tabela constante no Manual do Aluno. 

 

Art. 3º. Para participar da Terceira Oportunidade de Prova Presencial, e outras, 

o aluno deverá, em época própria, fazer o requerimento da(s) prova(s) a que 

será submetido, efetuando o devido pagamento por meio de requerimento 

específico. 

 

Art. 4º. Revogam-se todas as disposições em contrário. 

 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Vila Velha, 11 de janeiro de 2016 

Ignêz Martins Pimenta 

Diretora Acadêmica 


