
Avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

 

I – Provas Institucionais (P.I): 02(duas) avaliações individuais, registro escrito 

que deve explicitar o aprofundamento de estudos, a análise e reflexão sobre a 

temática com base referencial no teórico e nas possibilidades de projetar a 

intervenção da realidade. Serão aplicadas conforme calendário acadêmico.  

  P.I.1 = 4,0 (50% objetiva e 50% discursiva)  

  P.I.2 = 6,0 (50% objetiva e 50% discursiva) 

 

II – Avaliação Interdisciplinar (A.I.): Refere-se ao Seminário Interdisciplinar e 

ao Workshop Profissional, contidos no Calendário Acadêmico. Essa avaliação 

poderá ser coletiva, com o valor de 5,0 pontos. 

 

III – Avaliação Processual (A.P.):  trabalhos individuais ou em grupos, 

seminários, fichamentos de livros, debates, provas práticas, oficinas dentre 

outros, realizados semestralmente. O somatório dessas atividades será 

equivalente a 5,0 pontos. 

 

A média final será obtida obedecendo a seguinte fórmula: 

 

Média Final = P.I.1 + P.I.2 + A.I. + A.P.               Média final de Aprovação ≥ 7,0 (sete) 

        2 

 

EXAME FINAL 

Ao final do semestre terá um Exame final, que será aplicado ao aluno que não 

conseguiu atingir a média da disciplina de 7,0 (sete) pontos. No exame final 

terá uma avaliação no valor de 10,0 (dez) pontos; a nota que o aluno atingir 

nesta avaliação será somada a média do aluno na disciplina, e esta soma será 

dividida por 02 (dois), chegando-se assim a uma média que para aprovação 

terá que ser no mínimo 6,0 (seis) pontos. ≥6,0 pontos – Aprovado. 

 

Exame Final = M.F. + E.F.                Nota Final para Aprovação ≥ 6,0 (seis) 

             2 



OBSERVAÇÃO: A frequência mínima para aprovação é de 75% (setenta e 

cinco por cento) em cada disciplina, ou seja, em uma disciplina com carga 

horária de: 

 40 horas: o aluno ficará reprovado por falta acima de 10 faltas. 

 72 horas: o aluno que ficar com total de faltas acima de 18 será 

considerado reprovado por falta.  

 80 horas: será considerado reprovado por falta acima de 20 faltas. 

 


