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Critérios de Avaliação e Aprovação 

A média (M) será dada por 𝑀 =
4𝑇+3𝑃1+3𝑃2

10
, 

em que T é a média aritmética dos testes aplicados em sala de aula e P1 e P2 são, as 
notas das provas. Os testes (T) serão eventualmente realizados antes do início das 
aulas e compreenderão uma questão a respeito de um texto disponibilizado pelo 
docente na semana anterior (Moodle). 
Serão aprovados os alunos que obtiverem média maior ou igual a 5. Nesse caso, 
a nota final (Nf)  será igual à média obtida (Nf = M). 
Se algum aluno obtiver M < 5, este realizará um exame (E), de modo que, nesse caso, 
Nf = E (o aluno deverá ter frequência maior que 75% para realizar o exame). Em casos 
especiais e justificados, a nota do exame poderá substituir as notas de P1 ou P2.  

 

Calendário  
03/03 – Aula 1 
10/03 – Aula 2  
17/03 – Aula 3  
24/03 – Aula 4 
31/03 – Aula 5  
07/04 – Aula 6  
14/04 – Prova 1 
21/04 – Não haverá aula (Feriado) 
28/04 – Aula 7 
05/05 – Aula 8 
12/05 – Aula 9  
19/05 – Aula 10 
26/05 – Aula 11 
02/06 – Aula 12 
09/06 – Aula 13 
16/06 – Prova 2 
23/06, 30/06 – Não haverá atividades (datas reservadas para reposições, caso necessário) 

mailto:pcsfilho@unicamp.br


06/07 a 11/07 – Semana de Estudos 
14/07 – Exame 

 

Outras informações relevantes 

Os testes a serem realizados em sala consistirão em uma pergunta simples (a ser 
respondida em 10-15 min) sobre um texto disponibilizado no Moodle na semana 
anterior. A média das notas dos testes compreenderá o número de testes 
efetivamente realizados por cada aluno, sem levar em conta as datas em que o 
estudante não tiver comparecido à aula (respeitando-se o limite da frequência mínima 
de 75%). Em casos especiais e justificados, a nota do exame poderá substituir as 
notas das provas 1 ou 2. 
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