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 ORIENTAÇÕES PARA AS AVALIAÇÕES 
 

Para aprovação: Obter Média mínima 7,0 + mínimo de 75% de 
frequência na disciplina. 

1ª Avaliação 

 
A 1ª avaliação vale 10,0 pts. O professor pode fazer uma prova valendo 7,0 
pts (com questões objetivas e/ou discursivas) e uma atividade extra de 3,0 
pts. Não podem ser feitas atividades extras valendo mais do que o limite de 
pontos. 
 

2ª Avaliação 
(Colegiada) 

➢ A  Prova Colegiada consiste em uma avaliação  que possui de 10 a 20 
questões objetivas. 

➢ Como cada questão tem um peso diferente, pode acontecer da nota final 
do aluno ficar “quebrada”. Ex: 8,66. 

➢ Caso o aluno discorde do gabarito de uma questão, ele deve recorrer ao 
professor da disciplina. Se o professor concordar, ele pode solicitar a 
anulação da questão. 

➢ Quando uma questão é anulada, o ponto daquela questão é redistribuído 
entre as questões consideradas válidas. Exemplo:  
▪ Prova com 10 questões. Cada uma vale 1,0 ponto. 
▪ 2 questões são anuladas. Logo, são consideradas válidas apenas 8 questões. 
▪ Os 2 pontos das questões anuladas serão redistribuídos entre as 8 

questões. (2 : 8 = 0,25) 
▪ Nesse exemplo, as 8 questões válidas passam a valer 1,25. 

 

2ª Chamada 

➢ A 2ª chamada deve ser feita por alunos que perderam a 1ª OU a 2ª 
avaliação.  

➢ O aluno deve solicitar a 2ª chamada no Portal do Aluno dentro do prazo 
estabelecido no Calendário Acadêmico. 

➢ Alunos que ingressaram próximo ou após as primeiras avaliações e não as 
fizeram, podem procurar a coordenação para saber como realizar esta 
prova. 
 

Prova Final 

➢ Faz Prova Final o aluno que obteve média entre 4,0 e 6,9. Abaixo de 4,0 o 
aluno está reprovado e acima de 6,9, aprovado. 

➢ Para as provas finais, o aluno não precisa agendar no Portal. Basta 
comparecer no dia da prova para realizá-la.  

➢ A nota da prova final será somada à média anterior do aluno e dividida 
por 2. O resultado será a nova média. Exemplo:  
▪ Média do aluno: 5,0 
▪ Nota da Final: 7,0 
▪ Cálculo: 7+5=12 ÷ 2 = 6,0 
▪ Nova Média do aluno: 6,0 

➢ A média mínima para aprovação na Final é 5,0. 

Obs: Apenas os alunos regularmente 

matriculados podem fazer as avaliações. 


