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Critérios de Avaliação e Aprovação 
3 provas com igual peso e 1 exame, todos presenciais. Em hipótese alguma serão feitas 

avaliações não presenciais e/ou outros tipos de avaliações. A prova substitutiva será aplicada 

apenas em casos previstos no Regimento Geral da Graduação. 

Média parcial das provas: MP = (P1 + P2 + P3)/3 

Nota mínima em cada prova: 3,0. Caso oposto o aluno deverá fazer exame, independente da 

média parcial das provas. 

Média parcial mínima, independente da frequência, para o aluno fazer exame: 2,5. 

Média parcial mínima para dispensar o aluno de fazer exame: 7,0. 

Nota Final: NF = (MP + E)/2 

Presença mínima de cada aluno em aula: 75% 

31 dias letivos  62 aulas 

Presença mínima: 16 aulas 

Não haverá aula em 21Mai que é o dia de avaliação de cursos. 

 

Calendário  



Prova 1: 09Abril (terça feira) 
Prova 2: 17Maio (sexta feira) 
Prova 3: 28Junho (sexta feira) 
Prova substitutiva: 05Julho (sexta feira) 
Exame: 12Julho (sexta feira) 

 

Outras informações relevantes 
Prova substitutiva: será dada apenas uma prova substitutiva, que irá substituir apenas uma 
das provas em que o aluno não compareceu. Essa prova apenas será dada aos alunos que 
apresentarem documento válido, aceito pelo docente e pela Comissão de Graduação, 
justificando a ausência nas provas normais. A matéria da prova substitutiva será TODA a 
matéria lecionada no período letivo em questão, independente de qual prova será 
substituída. 
Lista de presença: o docente irá elaborar lista de presença, para cada dia de aula a ser 
lecionada, na qual irá constar, para cada aluno: RA; Nome; espaço para Assinatura oficial 
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