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O Diretor Geral do CEAD – Centro de Educação a Distância da UDESC – Universidade do Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições e competências, de acordo com o Estatuto e Regimento Geral da UDESC, em 
conformidade com a decisão da Reunião Ordinária do CONCENTO/CEAD do dia 26/09/2014, RESOLVE: 

Art. 1º - No início de cada semestre letivo a Coordenação de Curso deverá enviar comunicado via e-mail para todos 
os alunos do Curso sob sua responsabilidade, informando que as provas originais do semestre anterior estão 
disponíveis para quem as solicitarem por escrito via e-mail ou documento impresso endereçado a Secretaria de 
Ensino de Graduação do CEAD/UDESC. 
 
Art. 2º - As provas originais dos alunos dos cursos de graduação do CEAD devem ficar à disposição dos alunos por 
um período máximo de 12 (doze) meses contados a partir da data de realização da prova. 
 
Art. 3º - O aluno que pretender ter a posse de sua prova original depois de a mesma ser corrigida deve enviar 
solicitação por escrito, via ofício ou e-mail, dirigido à Secretaria de Ensino de Graduação do CEAD/UDESC, 
definindo quais as provas de sua autoria deseja solicitar. 
 

Parágrafo único: A Secretaria de Ensino de Graduação deve receber a solicitação do aluno e enviar para o 
setor competente executar a devolução da(s) prova(s) solicitada(s). 
 

Art. 4º - As provas que estiverem a mais de um ano da data de sua realização, e sob a guarda do CEAD/UDESC, 
poderão ser descartadas se: 

I – forem digitalizadas e guardadas; 
II – for encaminhado um último comunicado da Coordenação de Curso via e-mail a todos os alunos do 
Curso sob sua responsabilidade, dando um prazo máximo de (30) trinta dias para requererem 
expressamente a devolução das provas originais de sua autoria; 
III – Não forem requeridas pelos alunos como prevê esta portaria e passando o período máximo de 12 

(doze) meses previstos no Art. 2º desta Portaria.  
 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 

Prof. DAVID DANIEL E SILVA  
Diretor Geral do CEAD/UDESC 
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