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Critérios de Avaliação e Aprovação 
A avaliação do curso será realizada por meio dos seguintes instrumentos: 
 
Avaliações certificativas (AC): Serão realizadas duas avaliações certificativas formais e presenciais 
denominadas AC1 e AC2 podendo ser constituídas de provas com questões de múltipla escolha e/ou 
dissertativas, produção de texto, resolução de estudo de caso, entrega de projeto ou outro formato. O 
formato será definido pelo docente responsável pela turma. 
 
Atividades em sala de aula (AA): Poderão ser realizados, em sala de aula, testes, seminários ou 
resolução de listas de exercícios como forma de avaliação. Caberá ao docente responsável pela turma 
a adoção destes instrumentos. Caso o responsável opte por não utilizar estes instrumentos, a avaliação 
fica constituída pelo instrumento AC com pesos iguais no cálculo da média final. 
 
Critério de Aprovação. 
 
Considere que: 
 
MAC = média das avaliações certificativas 
MAA = Média das avaliações em sala de aula 
n = número de avaliações em sala de aula 
AC1= nota da avaliação certificativa 1 
AC2 = nota da avaliação certificativa 2 
AA1 = nota da avaliação em sala de aula 1 
AA2 = nota da avaliação em sala de aula 2 
AAn = nota da avaliação em sala de aula n 
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Cálculo da média final: 

 

MF = MAC*0,7 + MAA*0,3 

 
MF: Média final maior ou igual a 7,0 (sete) pontos aluno aprovado 
MF: Média final entre 5,0 (cinco) e 7,0 (sete) pontos aluno poderá aprovar entregando uma atividade 
escrita ao docente. O conteúdo da atividade será escolhido pelo docente se baseando em aqueles 
tópicos onde o aluno tenha tido maiores dificuldades. 
MF: Média final menor do que 5,0 (cinco) pontos, estudante submetido a exame. 
 
Exame: 
O exame consistirá em uma avaliação certificativa podendo ser constituídas de provas com questões 
de múltipla escolha e/ou dissertativas. O exame contemplará os conteúdos abordados ao longo do 
semestre.  
Para aprovação a nota do exame deverá ser maior ou igual a 5,0 (cinco) pontos. 
 
Além dos critérios relacionados a conceitos, para aprovação é exigido frequência mínima de 75%. 
 
 

 

Calendário  
Turmas H e I 
28/02, 14/03, 28/03. Faremos atividades relacionadas com a ementa da disciplina 
11/04 Avaliação 
25/04, 09/05 e 23/05. Faremos atividades relacionadas com a ementa da disciplina 
06/06 Avaliação 
11/07 Exame 
 
Atividades = resolução de exercícios, preparação de palestra, atividades em grupos, etc. 
 

 

Outras informações relevantes 
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