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EDITAL Nº 007/2021 - EXAME DE PROFICIÊNCIA PARA: COMUNICAÇÃO 
ORGANIZACIONAL.  

A Coordenação Acadêmica da Faculdade Sinergia, CONSIDERANDO que, o Exame 
de Proficiência em Comunicação Organizacional, é uma liberalidade para o corpo 
discente, de acordo com o que estabelece o § 2º do Art. 47 da Lei nº 9.394/96, Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, faz saber aos interessados que tenham 
proficiência no conteúdo programático e que estejam regularmente matriculados em 
cursos onde essa disciplina é ministrada, com o caráter de 
obrigatoriedade, respeitando o estabelecido neste Edital, que no presente semestre 
letivo será realizado o 2º Exame de Proficiência do ano letivo de 2021. 

1  Das inscrições  

1.1 Os acadêmicos interessados poderão realizar o exame de proficiência para a 
disciplina discriminada abaixo: 

 Comunicação Organizacional. 

1.2 Poderá prestar o exame somente os alunos devidamente matriculados nos cursos 
de graduação oferecidos pela Faculdade Sinergia. 

1.3 O requerimento será feito em formulário próprio expedido pela secretaria 
acadêmica (anexo), o qual estará disponível na pasta Arquivos Institucionais no portal 
do Aluno, o referido documento também poderá ser assinado na secretaria acadêmica, 
a partir das 8h do dia 30/08 até as 17h 30min do dia 03/09/2021.   

1.4 O requerimento preenchido e assinado poderá ser enviado para o e-mail 
secretaria@sinergia.edu.br ou entregue na Secretaria acadêmica, no horário das 8h às 
12h e das 13h 30min às 21h de 2ª a 5ª feira, na 6ª feira o horário de atendimento é 
das 8h às 12h e das 13h 30min às 18h, no período de 30/08 a 03/09/2021. 

2  Da aplicação do Exame de Proficiência  

2.1 A realização do exame de proficiência será de forma presencial no dia 15/09 (4ª 
feira) no horário das 19h às 22h na sala 12 do bloco C, respeitando todas as medidas 
sanitárias de segurança em virtude da atual pandemia do COVID -19. Os acadêmicos 
que precisarem de declaração para apresentar para o professor da disciplina do dia, 
deverão solicitar com antecedência via e-mail secretaria@sinergia.edu.br, e retirar 
após a realização do exame na secretaria acadêmica. 

2.3 O exame será teórico e baseado na ementa da disciplina submetida. 

2.4  O aluno poderá eliminar a disciplina, porém manter-se-á o compromisso financeiro 
desta carga horária junto à instituição, ou seja a disciplina permanecerá vinculada 
financeiramente a mensalidade do acadêmico.  
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3 Da ementa da disciplina

3.1 Ementa de Comunicação Organizacional
Documentos organizacionais, comunicação organizacional
requerimento, memorando ou CI, relatório, carta comercial, curriculum vitae
interpretação textual. 

 

4  Da dispensa da disciplina 

4.1 O aluno precisa obter 
Proficiência para ser dispensado de cursar a disciplina

5 Dos resultados  

5.1 O resultado individual de cada participante estará disponível, 
de 2021, no mural da instituição
Posteriormente, a nota e os resultados serão lançados no Histórico Escolar do aluno, 
pela Secretaria Acadêmica

5.2 O Exame de Proficiência
relação ao seu resultado da prova
Secretaria Acadêmica.  

6  Dos casos omissos  

Casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Comissão Examinadora,
área, Coordenação do Curso e

7 Observação 

Havendo suspensão das atividades presenciais, 
posteriormente. 

Navegantes, 27 de agosto 

 

Coordenadora
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3 Da ementa da disciplina 

Comunicação Organizacional:  
organizacionais, comunicação organizacional (redação, ata, 

requerimento, memorando ou CI, relatório, carta comercial, curriculum vitae

isciplina por Exame de Proficiência 

.1 O aluno precisa obter nota mínima de 6,0 (seis, vírgula zero)
para ser dispensado de cursar a disciplina. 

O resultado individual de cada participante estará disponível, após
mural da instituição e na pasta Arquivos Institucionais no portal do Aluno

a nota e os resultados serão lançados no Histórico Escolar do aluno, 
Acadêmica. 

Proficiência não prevê pedido de revisão, ou qualquer recurso com 
resultado da prova, a qual ficará arquivada na pasta do acadêmico na 

Casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Comissão Examinadora,
do Curso e Coordenação de Ensino Superior. 

Havendo suspensão das atividades presenciais, a prova será suspens

 de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profª. Lúcia Mateus 
Coordenadora Acadêmica da Faculdade Sinergia 
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(redação, ata, 
requerimento, memorando ou CI, relatório, carta comercial, curriculum vitae, ofício), 

) no Exame de 

pós 24 de setembro 
Arquivos Institucionais no portal do Aluno. 

a nota e os resultados serão lançados no Histórico Escolar do aluno, 

pedido de revisão, ou qualquer recurso com 
, a qual ficará arquivada na pasta do acadêmico na 

Casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Comissão Examinadora, Professor da 

suspensa e agendada 
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      ANEXO  

REQUERIMENTO DE PROVA DE PROFICIÊNCIA - 2021/2 

    
    
    

Eu, __________________________________________________________ aluno(a) regularmente 

matriculado(a) no Curso de____________________________________,  venho através deste  
 
solicitar a Coordenação Acadêmica desta Instituição de Ensino Superior, autorização para realização  
 
da prova de proficiência   na   disciplina de Comunicação Organizacional/Português Instrumental. 
 
 

    
    
    
    
    
    
  Nestes Termos.   
  Peço Deferimento.   

    
    
    
    
  Navegantes, ______/_____/2021.   
    
    
    
    

      

  Assinatura do(a) Acadêmico(a)   
    
    

Autorizo o(a)  acadêmico (a) acima referido realizar a prova de proficiência de Comunicação 
Organizacional. 
. 

    

  

  
 Carimbo e Assinatura da          
Coordenação  Acadêmica 

  

    

            
 


