
 

 

 

 

INTRODUÇÃO À ECONOMIA – 1º/2016 
FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS – PROVA 

INSTRUÇÕES: LEIA COM ATENÇÃO! 
PARA QUE SEU RECURSO SEJA ACEITO, TODAS AS ORIENTAÇÕES ABAIXO DEVEM SER CRITERIOSAMENTE SEGUIDAS 

❶Imprima uma cópia deste formulário em papel tamanho A4. 

❷Preencha o cabeçalho completamente, com seu nome, matrícula, turma e professor(a).  

❸Nos espaços destinados a cada questão, exponha os motivos de seu recurso, explicando de maneira clara, objetiva e coerente as razões 
de sua solicitação de revisão de nota. Caso o espaço não seja suficiente, utilize o verso desta folha, mas não invada o espaço destinado às 
demais questões. Fragmentos de texto em outras folhas não serão considerados. 

❹Os recursos poderão ser interpostos apenas contra a correção das questões discursivas, e não contra seu conteúdo, gabarito oficial 
e/ou critérios de correção. Antes de encaminhar recurso, leia atentamente os gabaritos das questões discursivas, bem como os critérios 
adotados para correção, disponíveis no site da disciplina (http://introducaoaeconomia.wordpress.com/).  

❺A análise dos recursos será pautada estritamente nos critérios de correção estabelecidos para cada questão, de modo que o 
deferimento ou indeferimento dos recursos basear-se-á no fato de a resposta do aluno haver ou não contemplado os critérios 
estabelecidos. Caso a pontuação atribuída a determinada questão esteja em desacordo com os critérios da referida questão, a nota será 
devidamente alterada de acordo com os padrões isonômicos aplicados à correção de todas as provas, podendo ser majorada ou reduzida. 

❻ Este formulário deverá ser entregue exclusivamente ao monitor de sua turma, impreterivelmente, até uma semana posterior à 
divulgação das notas no site. Após esse prazo, só será possível revisar a nota através de pedido de revisão de menção, ao final do 
semestre. 

❼Os recursos serão analisados pelos professores da disciplina até duas semanas após à entrega do formulário, quando, então, serão 
devolvidos aos monitores das respectivas turmas para que as correções sejam devidamente registradas. Para os recursos deferidos, as 
notas atualizadas serão divulgadas juntamente com os resultados da prova seguinte. Antes disso, você poderá obter informações sobre o 
resultado de seu recurso diretamente com o monitor de sua turma.   

NOME:______________________________________MATRÍCULA:___________TURMA:___PROFESSOR(A):________________ 
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QUESTÃO 19 
             A) 

(     ) DEFERIDO         (     ) INDEFERIDO NOVA NOTA: 

_____________________________________________________________________________________
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QUESTÃO 19 
             B) 

 

(     ) DEFERIDO         (     ) INDEFERIDO NOVA NOTA: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de Entrega do formulário:___/___/2016   – Assinatura do Aluno: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

QUESTÃO 19 
             C) 

 

(     ) DEFERIDO         (     ) INDEFERIDO NOVA NOTA: 


