
REGULAMENTO 



1. AUSÊNCIA  
É obrigação do aluno assistir pontualmente às aulas programadas. O limite 
máximo de faltas é de 06 (cursos de semana) / 03 (sábado) por nível. Considera-se 
presença parcial (A) quando o aluno se retira das aulas ou ultrapassa o limite de 
15 minutos de atraso. Nenhum certificado é concedido aos alunos que excedam o 
limite de faltas. Nesse caso, o aluno não pode realizar o exame parcial e/ou final e 
deve refazer o nível. 
 
2. JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA  
Para obter o benefício da justificativa de faltas, o aluno deve apresentar um 
documento de justificativa acessando o site www.ccbp.com.pe - menu Central 
Vip/Aluno 
Aceitamos as seguintes justificativas (por dias de aula):  
2.1. Cursos na Segunda/Quarta-feira - Limite de justificativa: 06 aulas por nível. A 
justificativa deve ser enviada até 01 semana após a (s) falta (s).  
2.2. Cursos na Terça/Quinta-feira - Limite de justificativa: 06 aulas por nível. A 
justificativa deve ser enviada até 01 semana após a (s) falta (s).  
2.3. Cursos aos Sábados - Limite de justificativa: 03 aulas por nível. A justificativa 
deve ser enviada até 01 semana após a (s) falta (s). 
 

http://www.ccbp.com.pe/


3. AVALIAÇÕES  
 
O aluno será avaliado durante o nível continuamente (por meio de sua participação 
nas aulas e tarefas) pela produtividade oral e escrita e pela participação no projeto de 
final de curso, bem como realizar um exame parcial e um exame final. Este último 
consiste em uma avaliação escrita e oral. A média de aprovação para o nível seguinte 
é de SETE sobre DEZ. 
 
3.1. Avaliação Contínua:  
 
Serão levados em consideração os seguintes critérios:  
 
a. Assiduidade e pontualidade; 
b. Participação em aula;  
c. Pontualidade na entrega de tarefas e do portfólio;  
d. Nos meses de junho e novembro, o projeto final de curso será mais um critério da 
Avaliação Contínua e será a nota que constará para cada um destes meses. 



3.2. Avaliação Final: 
A nota final será obtida da seguinte maneira:  
NF = MAC + AP + AF + AO ÷ 4  
Legenda:  
MAC= Média da Avaliação Contínua  
AP= Avaliação Parcial  
AFE= Avaliação Final  
AO= Avaliação Oral  
*O Sistema de Avaliação é decimal, sendo a nota SETE a mínima aprovatória. 
 
4. SEGUNDA CHAMADA DE AVALIAÇÃO ESCRITA E/OU ORAL  
 
Na data fixada pelo CCBP, o aluno pode fazer o exame que perdeu após apresentação 
de carta de justificativa para a Coordenação Pedagógica via e-mail 
(ccbp@ccbp.com.pe). O aluno deve pagar o valor de US$ 6,00 (seis dólares 
americanos) e apresentar o comprovante no dia do exame. Tal direito não é concedido 
aos alunos que excedam o limite de faltas ou deixam de apresentar uma carta de 
justificativa para a Coordenação Pedagógica. 
 



5. FOTOCÓPIA  
Por respeito aos autores, é estritamente proibido o uso de fotocópias de livros e dos 
cadernos de atividades usados nos cursos do CCBP.  
  
6. CELULAR  
Durante a aula, o aluno deverá manter seu celular no modo silencioso. Se houver 
uma emergência, com a permissão do professor, o aluno pode atender ao celular fora 
da sala de aula.  
 
7. MUDANÇA DE HORÁRIO 
Solicitações de mudança de turma são analisadas pela Direção e a resposta poderá 
ser negativa. O pedido será analisado unicamente com motivo urgente e 
documentado. Por favor, envie documentação comprovando sua situação. 


