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REDESCOBRINDO O DIZIMO 
 

1) DÍZIMO – RESULTADO DE UMA REVELAÇÃO ESPIRITUAL 
  

Lc 15:8 "Ou, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e, perdendo uma delas, não acende uma 
candeia, varre a casa e procura atentamente, até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas 
amigas e vizinhas e diz: ‘Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida’. 
1 Co 13:11 “Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como 
menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino.” 
 
 

2) DÍZIMO – CELEBRANDO A REDENÇÃO 
 

a) Significado de redenção (resgate / remissão): 
No V.T as formas de alguem recuperar as suas posses e para o escravo ficar livre eram: 
- Perdão da sua dívida, proclamado no Ano do Jubileu (de 50 em 50 anos) 
- A redenção - o pagamento feito por um parente - remidor  (ex.: Boaz resgatou Noemi em Rt 2) 
“Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo 
virá e _________ aquilo que o seu compatriota vendeu.” (Lv 25:25) 
 
b) Foi isso que Jesus fez na cruz, nos comprou por alto preço, nos resgatou!  
Éramos escravos do pecado (ver Rm 6:6) e, somente Jesus poderia pagar “Nele temos a 
__________ por meio de seu sangue... (Ef 1:7) ... cancelou a escrita de dívida...(Cl 2:13-15) “... 
e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação.” ( Ap 5:9).  
 
c) Quais são as implicações dessas verdades? 
Somos servos Dele (Ef 6:6); mas Ele nos adota como filhos (Rm 8:15). Toda nossa vida pertence a 
Deus “...e que vocês não são de si mesmos.. Vocês foram _____________ por alto preço. (1Co 
6:18-20). Sua vida e seus bens pertencem a Ele. 100% é Dele; Ele nos permite ficar com 90%, e 
pede para devolvermos a Ele 10%. 
 

3) DÍZIMO NO ANTIGO E NOVO TESTAMENTO 
 

a) Dízimo no tempo dos Patriarcas - Antes da lei de Moisés já existia 
 
Gênesis 14:18-20  “E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe ______________; e era este sacerdote 
do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Possuidor dos 
céus e da terra; E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E 
Abrão deu-lhe o ___________ de tudo.” 
 
Gênesis 28:20-22  “E Jacó fez um _______, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta 
viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir; E eu em paz tornar à casa de meu 
pai, o SENHOR me será por Deus; E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus; e 
de tudo quanto me deres, certamente te darei o __________.” (ver um dos resultados do voto em Gn 
31:11-13) 
 

• Voluntário 

• Profético 

• Voto 

 

b) Dízimo no tempo da Primeira Aliança - Durante a lei de Moisés era uma obrigação do povo. 

 

PRINCÍPIOS BÍBLICOS DE FINANÇAS - 2020   



Aos Levitas 

Números 18:21-32  “Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que 
prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da 
congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da 
tenda da congregação e responderão por suas faltas; estatuto perpétuo é este para todas as vossas 
gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos 
filhos de Israel, que apresentam ao SENHOR em oferta, dei-os por herança aos levitas; porquanto 
eu lhes disse: No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o SENHOR a Moisés: 
Também falarás aos levitas e lhes dirás: Quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de 
Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao SENHOR: o dízimo dos 
dízimos. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim, 
também apresentareis ao SENHOR uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos 
filhos de Israel e deles dareis a oferta do SENHOR a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas 
apresentareis toda oferta do SENHOR: do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhes 
dirás: Quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto 
da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, 
porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis 
sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor; e não profanareis as coisas sagradas dos 
filhos de Israel, para que não morrais.” 
 

• Dízimos em herança aos Levitas pelo serviço 

• Levitas ofertavam os dízimos dos dízimos (Santo dos santos) 

• Ofertar o melhor entre os melhores 

• Deveriam ser comidos pelos levitas 

Lugar Determinado  
 
Neemias 10:37-38 "Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os 
sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído, e as nossas primeiras ofertas de cereal, do 
fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas 
colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde 
trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão deverá acompanhar os levitas quando 
receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer um décimo dos dízimos ao templo de nosso 
Deus, aos depósitos do templo.” 
 
Deuteronômio 12:6-11 “A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e 
os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os 
primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá, comereis perante o SENHOR, vosso 
Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o 
SENHOR, vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o 
que bem parece aos seus olhos, porque, até agora, não entrastes no descanso e na herança que 
vos dá o SENHOR, vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o 
SENHOR, vosso Deus; e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis 
seguros. Então, haverá um lugar que escolherá o SENHOR, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu 
nome; a esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos, e os vossos 
sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda escolha dos vossos votos feitos 
ao SENHOR” 
 

• Havia um lugar determinado por Deus 

• Câmaras do tesouro da Casa de Deus  

• Depois de entrar na herança 

 

O que eram e para quem? 

Levítico 27:30-31 “Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos 
das árvores, são do SENHOR; santas são ao SENHOR. Se alguém, dos seus dízimos, quiser 
resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela.” 



 
Deuteronômio 14:22-29  “Certamente, darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano 
após ano se recolher do campo. E, perante o SENHOR, teu Deus, no lugar que escolher para ali 
fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os 
primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas; para que aprendas a temer o SENHOR, teu Deus, 
todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe 
de ti o lugar que o SENHOR, teu Deus, escolher para ali pôr o seu nome, quando o SENHOR, teu 
Deus, te tiver abençoado, então, vende-os, e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o 
SENHOR, teu Deus, escolher. Esse dinheiro, dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, 
ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma; come-o ali perante 
o SENHOR, teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa; porém não desampararás o levita que está 
dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada três anos, tirarás 
todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então, virão o levita (pois 
não tem parte nem herança contigo), o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, 
e comerão, e se fartarão, para que o SENHOR, teu Deus, te abençoe em todas as obras que as tuas 
mãos fizerem. 
 
Perspectiva Espiritual do Dízimo em Dt 14 
 

• Trigo (farinha) = Pão. Para obter o pão é necessário debulhar e triturar o trigo. Jesus é o 
trigo que se tornou o Pão (triturado, moído, amassado – Is 53.). “Pois nós, embora muitos, 
somos um só pão, um só corpo; porque todos participamos de um mesmo pão” (1 Co 10:17) 

• Vinho = Sangue. Para obter o vinho é necessário pisar as uvas. Por suas pisaduras fomos 
sarados; Jesus derramou seu sangue. 

• Azeite = Espírito Santo. Para obter o azeite é necessário prensar as azeitonas. Jesus no 
Getsemani foi prensado. No A.T. utilizava-se o azeite para ungir e para alimentar a menorá. 
Somos ungidos em Cristo através do Espírito Santo. 

 
Estes são os 3 elementos da salvação; Corpo, Espírito e Sangue. Fomos perdoados pelo Sangue, 
santificados no Espírito e fazemos parte de um mesmo Corpo. 
 

• Levita – servo do Senhor  

• Estrangeiro – não faz parte da Nação / Povo 

• Órfão – não conhece o Pai 

• Viúva – sem marido 
 
Os elementos “trigo”, “vinho” e “azeite” são entregues a estas pessoas: as que trabalham para o 
Senhor, as que ainda não conhecem o Pai; as que estão sem Noivo (marido) e não são povo. Elas 
se alimentam disso; ou seja; isto é o evangelho sendo pregado; o verdadeiro alimento do Reino. 
(Obs. O Reino de Deus não é questão de comida e bebida... Rm 14:17) 
 
“Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se, de fato, tratarem uns aos 
outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva e não derramarem sangue 
inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os 
farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para 
sempre.” (Jr 7:5-7) 
 
“A religião que Deus, o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das 
viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo”. (Tg 1:27) 
Compreendendo Malaquias 3 
Malaquias 3:8-10: "Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: Em que te 
roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, 
vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à cassa do Tesouro, para que haja mantimento na minha 
casa; e provai-me nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não 
derramar sobre vós bênção sem medida."  
Malaquias 3:5: "Chegar-me-ei a vós outros para juízo; serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e 
contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do 



jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o 
SENHOR dos Exércitos." 
Deuteronômio 27:19: "Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E 
todo o povo dirá: Amém!" 
 
c) Dízimo no tempo da Nova Aliança  – o princípio do dízimo foi mantido por Jesus até hoje. 
Mateus 23:23: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e 
do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da Lei: a justiça, a misericórdia e 
a fé; devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas!" 
Jesus ensina para não deixar de praticar o dízimo. Alguns alegam, equivocadamente, que esta 
orientação foi dada por Jesus para aqueles que estavam debaixo da Lei, por isso não é válida para 
hoje. No entanto, todos os outros princípios ensinados por Jesus que consideram válidos para hoje 
também foram ensinados para aqueles que estavam sob a Lei. Assim, este argumento não é válido. 
Hb 7:8 “No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais; no outro caso é aquele de 
quem se declara que ________”.  Na Nova Aliança você tem a compreensão do privilégio de 
dizimar, porque tem a revelação da “redenção”; a proclamação que Deus é seu Dono e o Senhor 
Jesus é Rei e seu Grande Sumo Sacerdote que vive e intercede por você nos céus (Hb 5 a 7). 
 
Conclusão: Abraão introduziu o principio do dízimo pela fé e demonstrando honra; Moisés ratificou 
como correto pela lei; Jesus apresenta o conceito de forma mais profunda; e Paulo reforça a 
verdadeira motivação, o Amor. 
 

4)  A VERDADEIRA MOTIVAÇÃO PARA DIZIMAR - O AMOR 
O propósito de Deus com os dízimos e ofertas é manter a provisão da igreja. O dízimo era 
obrigatório na Lei de Moisés. Hoje não estamos mais debaixo da Lei de Moisés (Gl 3:10-25), 
entretanto, no Novo Testamento, o princípio do dízimo foi mantido por Jesus (Lc 11:42), com outra 
motivação, o AMOR (2 Co 8:7,8).   
Também alguns contribuem, querendo barganhar com Deus, cuja motivação é a ganancia, outros 
por medo do devorador. Estas são motivações contrárias ao ensino do Novo Testamento. Uma 
contribuição por amor é motivada pela gratidão a Deus por ter morrido na cruz em nosso lugar para 
nos dar vida eterna, nos livrando da condenação no inferno. Isto já é suficiente para dar a Deus toda 
a nossa vida; e as finanças fazem parte da nossa vida. Quando somos generosos, Deus nos 
recompensa não só nas finanças, mas também em outras áreas, como um prêmio pelo nosso amor.  
 

5) O DIZIMO SANTIFICA O RESTANTE 
“E, se as primícias são santas, também a massa o é; se a raiz é santa, também os ramos o são”. 
(Rm 11:16). “Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as ____________ dos que 
dormem... Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua 
vinda.” (1 Co 15:20-23) 
 
     6) EXPERIMENTANDO O ACRESCIMO DA GRAÇA 
 “Lembrem-se: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, 
também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou 
por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja 
____________ toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo ________ o que 
é necessário, vocês transbordem em toda boa obra” (2 Co 9:6-8). “Graça e paz vos sejam 
multiplicadas...” (2 Pe 1:2-3) 
Generosidade na prática: 
 

a) POR QUÊ? ____________________________ / __________________________ 
Demonstra o nosso amor (2 Co 8:7-8) e honra a Deus (Pv 3:9-10). “Cumprirei os votos que te fiz, ó 
Deus; a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão.” (Sl 56:12). “Dêem ao Senhor a glória devida ao 
seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas”. (Sl 96:8)  

b)  COMO? ____________________________ / ____________________________ 
“No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em 
rica generosidade.” (2 Co 8:2) Eles contribuíram com alegria e generosidade transbordante (2 Co 
9:7). Não por obrigação, mas voluntariamente (2 Co 8.3; 9.7). Sl 35:27 “Deixe eles gritarem de 
alegria, e sejam felizes aqueles que favorecem a minha justa causa” 



c) QUANDO? __________________________ / ___________________________  
“No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, 
reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar.” (1 Co 16:2). “Sabeis, ó 
filipenses, que, durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, 
nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós; pois, enquanto eu 
ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda, não somente uma vez, mas 
duas, quando tive necessidade”· (Fp 4.15,16). Davi convoca a todos para contribuírem na 
necessidade de construção do Templo. (ver 2 Cr 29)  

d) COM QUANTO? _________________________ / _________________________ 
O dízimo é o padrão indicado por Deus. Este princípio consta no VT e no NT (Ml 3:10; Lc 11:42). 
Pode-se ir além se desejar (2 Co 8:3). De acordo com os bens que possui (2 Co 8:11) 
Dízimo x Oferta – qual a diferença? ___________________________________________________. 

e) PARA QUEM? _____________________________ 
A Igreja local deve ter a prioridade nos dízimos e nas ofertas dos seus membros. A responsabilidade 
pela provisão e sustento dos ministérios é da igreja. (ver Ml 3:10; 2 Co 8:2-8). Jesus recebia 
contribuições para o seu ministério: “Joana, mulher de Cuza, administrador da casa de Herodes; 
Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens.” (Lc 8:3) 
 
Deus ensina a provisão dos líderes da igreja: “Vocês não sabem que aqueles que trabalham no 
templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é 
oferecido no altar? Da mesma forma o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho, que vivam 
do e evangelho.” (1 Co 9:13-14). “Os pastores que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, 
especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: "Não amordace o 
boi enquanto está debulhando o cereal", e "o trabalhador merece o seu salário". (1 Tm 5:17,18) “O 
que está sendo instruído na palavra partilhe todas as coisas boas com quem o instrui.” (Gl 6:6) 
 
Uma pergunta para refletir: se a igreja de Cristo dependesse de sua contribuição financeira para se 
manter e ajudar os irmãos em suas necessidades, como a igreja estaria hoje? _________________ 
 
Quem deve administrar o dízimo?  
As finanças são administradas pela liderança da igreja, pelo pastor presidente com apoio da 
diretoria. A pessoa não deve administrar o seu próprio dízimo. Ex: Ela achou que o ar condicionado 
do berçário está fraco, ela então usa o seu dízimo para comprar um mais forte e doar para a igreja. 
 
Cuidado com os apelos “persuasivos” e “emocionais”   
Estamos nos referindo principalmente a pastores gananciosos na TV. Infelizmente, existem os 
comerciantes da Palavra de Deus que querem tirar proveito e fazer patrimônio pessoal através de 
lucros com a obra de Deus. Não encontramos base bíblica para justificar líderes que acumulam 
patrimônios milionários através da obra de Deus. Muitos querem usar a religião para obter lucros. 
Jesus condenou esta prática:  
“Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as 
mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: "Está escrito: ‘A minha 
casa será chamada casa de oração’; mas vocês estão fazendo dela um ‘covil de ladrões’". (Mt 
21:12,13) 
Antes de ofertar, pergunte-se: 
1) Esses líderes estão servindo ao interesse do Reino de Deus ou a si próprio?  
2) São confiáveis no que diz respeito a aplicar os recursos financeiros? 
3) Estão aplicando o dinheiro de forma coerente com os princípios bíblicos? 
4) Qual o meu conhecimento a respeito do caráter das pessoas pertencentes a tais organizações? 
 

f) O QUE REVELA? ________________________________ 
2 Co 8:7 “Todavia, assim como vocês se destacam em tudo: na fé, na palavra, no conhecimento, na 
dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de 
contribuir.”  
 
 
 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/9/13,14
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1tm/5/17,18
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/6/6


7) CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O DÍZIMO 

• Dízimo resume-se em: celebração da redenção; reconhecimento e gratidão da obtenção da 
liberdade em Cristo; aliança e pacto com Deus; teste e prova da fé; semente preciosa e 
promessa de colheita abundante; prova de amor e fidelidade a Deus.  

• Dízimo; não é a razão principal fazer você rico, apesar de haver promessas; mas é um grande 
treinamento para você não ser avarento. 

• Se você não consegue viver com 90%; não será 100% que resolverá. 

• O dízimo lhe ajuda a não se esquecer do amor de Deus e das bênçãos que Ele Lhe concede 
  

8) PARÁBOLA DOS TALENTOS 
Leia Mt 25:14-30 e responda qual o principal ensino: 
_______________________________________________________________________________. 
“Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados.” (Lc 12:7). Nossos recursos também! 
 
9) PRINCÍPIO DA PRIORIDADE 
“Honra ao Senhor com os teus bens, e com a____________________ de todos os teus ganhos; e 
se encherão os teus celeiros, e os teus barris transbordarão de vinho.” (Pv 3:9-10).  
“Busquem, pois, em ____________ lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes 
serão acrescentadas.” (Mt 6:33) 
 
10) PROMESSAS DE PROSPERIDADE PARA QUEM TEM TEMOR A DEUS.  
Prosperidade, no sentido bíblico, é a medida das bênçãos de Deus, segundo Sua vontade. Não se 
trata apenas de “ser rico” ou ter “ótima saúde”, mas possuir: sabedoria, dons, honra, paz e 
segurança. É ainda ter suficiente provisão para cumprir a missão que Deus nos confiou nesta vida. 
“Como é feliz quem ________ ao Senhor, quem anda em seus caminhos! Você comerá do fruto do 
seu trabalho, e será feliz e próspero.” (Sl 128:1-2).  
“A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a __________, a honra e a vida.” (Pv 22:4) 
 “Dêem, e lhes será dado: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. 
Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês". (Lc 6:38) 
“Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem até o que 
tem lhe será tirado.” (Mt 25:29) 
 
 
 
TAREFA: Fazer a releitura de toda a apostila e memorize dois dos versículos apresentados; e nos 
apresente nas aulas 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de 
uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

• Valor do teste desta matéria: 7,0             

• Apostilas preenchidas e tarefas: 3,0 

 


