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Critérios de Avaliação e Aprovação 
O curso de QO 521 terá duas avaliaçãoes (P1 e P2) e dois trabalhos (T1 e T2) que comporão uma 
média parcial (MP) a ser calculada pela seguinte fórmula: MP = [P1 + P2 + (T1 + T2)/2]/3. Se MP ≥5.0 e 
a frequencia (F) é tal que F ≥ 75%, então MP se torna igual à média final (MF) e o(a) aluno(a) está 
aprovado(a) no curso. Se MP < 5, e F ≥ 75%, o(a) aluno(a) terá o direito de realizar um exame (E) e a 
média final será calculada por MF = (MP + E)/2. Se MF ≥ 5.0, o(a) aluno(a) está aprovado(a). Se MF < 
5.0, o o(a) aluno(a) está reprovado(a). Em qualquer caso, se F <75%, o(a) aluno(a) está reprovado(a). 
Ausências justificadas com atestado médico poderão ser abonadas (e somente nesse caso). 

 

Calendário  
(5a f.) 05/03/2020: 1o Dia de Aula 
T1: (2a f.) 13/04/2020 
P1: (5a f.) 30/04/2020 
T2: (2a f.) 15/06/2020 
P2: (2a f.) 29/06/2020 
6 a 11 de Julho 2020: Semana de estudos 
E: (2a f.) 13/07/2020 
 

Outras informações relevantes 
Se por alguma razão, o(a) aluno(a) não puder comparecer à data de alguma das avaliações 
presenciais P1, P2, ou E, ele receberá a nota 0 (zero). Excessão a essa regra será feita apenas 
em caso de justificativa envolvendo a sua saúde, mediante a apresentação de um atestado 
médico. Nesse caso, não haverá uma prova substituta, mas ele poderá realizar as próximas 
avaliações previstas sem prejuízo da nota zero. Por exemplo, considerando uma falta 
justificada à P1, a MP será calculada por MP =[P2 + (T1+T2)/2]/2, etc. Se houver falta 
justificada à P1 e à P2, as notas de trabalhos não contarão para nada e o aluno será 
obrigado a fazer o exame, com MF = E. 
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