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Sobre o novo sistema de frequência 
 
 

A Faculdade de Direito, em face das incertezas ocasionadas pela implantação do novo sistema 

de controle de frequência implantado pela SECCA (antiga Secretaria Geral), vem, por meio do presente 

comunicado, auxiliar na redução de dúvidas dos nossos estudantes, nesta fase final do semestre: 
 
 

1 - Considerando o novo sistema de frequência que consta no TIA, 
estarei reprovado?  

 

O novo sistema de frequência que consta no TIA é de iniciativa da SECCA (antiga Secretaria 

Geral) e a resposta a essa questão dependerá da análise do caso concreto de cada discente da 

Faculdade, a partir da interpretação da Tabela de Frequência reproduzida em anexo. 

 
Essa interpretação deverá levar especialmente em consideração as seguintes diretrizes: 

 

(a) análise do total de aulas previstas  [1ª coluna], 

(b) análise da quantidade de aulas que totaliza 75% do total de aulas previstas [2ª coluna] ou 65% [3ª 

coluna], 

(c) análise da quantidade de aulas em que o(a) discente esteve presente [4ª coluna]; 

(d) a projeção das aulas na 1ª, 2ª e 3ª semanas de junho (isto é, de 03/06 até 19/06/2019), e 

(e) a aferição de quantas aulas deverão ser projetadas entre 03/06 até 19/06/2019, isto é, se se tratar de 

componente de 02 créditos semanais, 2 (duas) aulas e 03 créditos semanais, 3 (três) aulas. 
 
 

 Exemplificadamente, conforme o incluso Demonstrativo, imagine o(a) discente que, na data de 

hoje (31/05/2019) tenha um componente que, ao longo do semestre possua a seguinte constituição: 
 

a) total de 38 aulas (o que significa que é uma disciplina com carga horária de 2 aulas semanais),  

b) o aluno já esteve em 28 aulas, 

c) de acordo com o sistema de frequência, 75% representa 29 aulas, 

d) obteve média igual ou superior a 7,5 
 

Assim, considerando a sua projeção até o final do semestre letivo (19/06/2019), o(a) discente 

terá pelo menos quatro aulas (componente de 2 horas semanais x 2 semanas), alcançando 32 aulas - 

quantidade superior, portanto, ao mínimo de 75% de frequência (= 29 aulas). 

 

Outra situação: imagine-se, agora, um componente de 57 aulas, cuja frequência mínima (75%) 

totaliza 43 aulas e o aluno esteve presente em 39 aulas, obtendo média igual ou superior a 7,5. 

 

Como ficará a sua projeção de frequência desse discente? Considerando a projeção automática 

até o dia 19/06/2019, terá pelo menos seis aulas (componente de 3 horas semanais x 2 semanas), esse 

discente alcançará 45 aulas, superior, portanto, à quantidade mínima de 75% de frequência (= 43 aulas). 
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2 - E se acaso a projeção automática não alcançar a quantidade 
mínima de 75%, mas de 65% da frequência, deverei fazer a avaliação 
substitutiva? 
 

Em princípio, na forma do Regulamento Acadêmico, a frequência de 65% exige a obtenção da 

média 8,5 (oito e meio), sem direito à avaliação substitutiva ou mesmo avaliação final, com fundamento 

no Regulamento Acadêmico da UPM (art. 47, § 1º). 
 
 

3 – Como fica a questão da redução do semestre letivo?  
 
  

 Sobre o impacto da redução do Calendário Acadêmico (correspondente a seis dias letivos), a 

SECCA se comprometeu em observar, caso a caso, se o aluno teve prejuízo em sua frequência pela 

redução das possíveis faltas, hipótese em que também seriam computadas as frequências na respectiva 

semana “excluída” do calendário. 

Para este problema, a Faculdade de Direito colheu as informações dos alunos que se sentiram 

prejudicados, tendo sido realizada uma planilha que já foi encaminhada para a SECCA. 
 
 

4 – Quais outras providências o aluno poderá observar? 
 
 

 Para quaisquer outros assuntos ou questionamentos, o(a) discente deverá se dirigir diretamente 

à SECCA, situada no Prédio 14 (secca@mackenzie.br – fone 2114-8000), responsável pela idealização 

e implantação do novo sistema de frequência. 

 

 Frisamos que caso o(a) discente se sinta prejudicado pela implantação do novo sistema, deverá 

apresentar requerimento diretamente à SECCA pelo sistema TIA, optando pelo regime especial / abono / 

justificativa de faltas – Higienópolis. Esperamos ter auxiliado.  
 

São Paulo, 31 de maio de 2019. 
 
 
 

 
Prof. Dr. Flávio de Leão Bastos Pereira 

Coordenador Adjunto de Graduação 
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Coordenador da Faculdade de Direito 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Felipe Chiarello 
Diretor da Faculdade de Direito 
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Conteúdo da tabela de frequência - TIA do a luno 

Frequência 

Frequência do Discente 

(até o últtmo reglstro 

formal feito antes desta 

consulta) Código Componente Currlculor 

Total de 

Turma Aulas 

Previstas 

75%do 

Total 

65%do 

Total 
Aulas , . .  

Faltas (pós-motriculoJ e 

respecttvos dotas 

73,6 é o percentual 

de frequência 

correspondente à 

quantidade da coluna 

anterior (atentar que 

existe nota explicativa 

sobre o calcula) 

t Aostrar Faltas do 

Período 

Mostrar Faltas do 

Período 

Mostrar Faltas do 

Período 

4 é o número de faltas do 

aluno, após efetivação 

formal de sua matrícula 

(ou seja, pagamento da li! 

parcela), até o último 

registro no sistema, 

anterior à consulta (na 

coluna seguinte, estão as 

datas das faltos) 

00 

06 39 

56 

28 

28 

28 é o número de 

aulas assistidas pelo aluno, com 

efetivo registro de "presença'; 

até o último registro feito antes 

da consulta (existe "presença" 

no sistema em 28 aulas, das 38 

previstas para o semestre) 

38 é o número de aulas previstas para 

este componente curricular no semestre 

29 é a quantidade de aulas que 

correspondem a 75% de presença (com 

arredondamento matemático) 

25 é a quantidade de aulas que 

correspondem a 65% de presença (com 

arredondamento matemático) 
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