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REGULAMENTO DA AVALIAÇÃO ACADÊMICA 

 

Estabelece normas e define 

critérios da avaliação acadêmica. 

Título I 

Da Avaliação Acadêmica 

Capítulo I 

Da Finalidade 

 

Art. 1º Por este Regulamento, ficam definidos os critérios e as normas da avaliação 

acadêmica para as disciplinas dos cursos ofertados na modalidade presencial. 

Art. 2º O processo avaliativo será composto de três etapas: 

I – 1ª Avaliação (AV1); 

II – 2ª Avaliação (AV2); 

III – 3ª Avaliação (AV3). 

 

Parágrafo único. As disciplinas sem prova integrada – fora do rol das disciplinas dispostas no 

Art. 3º deste Regulamento – tais como Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), Estágios, 

Projetos Experimentais, entre outras, seguirão os seus respectivos regulamentos. 

Art. 4º As segundas (AV2) e terceiras (AV3) avaliações serão realizadas pelo instrumento da 

prova integrada. 

§1º A prova integrada é o instrumento avaliativo gerado institucionalmente que contempla o 

conteúdo programático das disciplinas que participam da prova integrada. 

§2º As disciplinas que participam da prova integrada são divulgadas pela Instituição de acordo 

com calendário acadêmico do período letivo. 

 

Capítulo II 

Das condições para aprovação nas disciplinas presenciais 

Art. 5º Para aprovação nas disciplinas presenciais, o discente deverá, cumulativamente: 

I – Atingir resultado igual ou superior a 6 (seis), calculado a partir da média aritmética entre 

os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as 

três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

discente na disciplina. 

II – Obter grau igual ou superior a 4 (quatro) em, pelo menos, duas das três avaliações. 

III – Frequentar, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas ministradas. 

Parágrafo único. As condições relacionadas acima poderão ser relativizadas de acordo com a 

justificativa pedagógica dos programas de recuperação acadêmica aplicáveis. 
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Capítulo III 

Da Aplicação 

Art. 6º O processo avaliativo será realizado em data, horário e local determinados pela 

Instituição. 

Art. 7º A primeira avaliação (AV1), com a forma e a execução definidas pelo professor da 

disciplina, terá o valor de 10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina lecionado, 

do início das aulas até a sua realização. 

Art. 8º A segunda avaliação (AV2) terá o valor de 10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo 

da disciplina lecionado, do início das aulas até a sua realização. 

§3º A avaliação AV2 das disciplinas com prova integrada que contenham avaliação teórico-

prática descritas no respectivo plano de ensino, para sua pontuação da parte teórica, 

obedecerá à seguinte regra: 

I – para a avaliação teórica: 

a) disciplina sem atividade estruturada terá o valor de 10 (dez) pontos; 

b) disciplina com atividade estruturada terá o valor de 10 (dez) pontos, sendo 8 (oito) pontos 

do instrumento integrado avaliativo, e mais 2 (dois) pontos pela execução das atividades 

estruturadas. 

II – para a avaliação prática, o valor será de 10 (dez) pontos: 

a) quando previsto no plano de ensino, considerando a complexidade da atividade 

estruturada, esta poderá substituir a avaliação prática, no valor de 10 pontos; 

b) na hipótese de aplicação da alínea a), a avaliação teórica da disciplina com atividade 

estruturada terá o valor integral de 10 pontos. 

III – o resultado final da avaliação AV2, das disciplinas previstas no §3º, será a média aritmética 

entre: 

a) a nota da avaliação teórica, conforme inciso i; e 

b) a nota da avaliação prática, conforme inciso ii. 

§4º A avaliação AV2 das disciplinas sem prova integrada, e sem regulamento próprio, seguirá 

a regra da avaliação AV1, conforme art. 7º deste Regulamento. 

Art. 8º A terceira avaliação (AV3) terá o valor de 10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo 

da disciplina lecionado, do início das aulas até a sua realização. 

§5º A avaliação AV3 das disciplinas com prova integrada será realizada dentro dos mesmos 

critérios da avaliação AV2, conforme o art. 7º, §§ 1º a 3º. 

§6º A avaliação AV3 das disciplinas sem prova integrada, e sem regulamento próprio, seguirá 

a regra da avaliação AV1, conforme art. 6º deste Regulamento. 

 

Capítulo IV 

Das condições para aprovação nas disciplinas na modalidade online dos cursos presenciais 

Art. 9º A avaliação da aprendizagem nas disciplinas online será através das provas: 
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§7º AV (Avaliação) – Questões discursivas e objetivas sobre todo o conteúdo das disciplinas – 

Valor 10,0 (dez). 

§8º AP (Avaliação Parcial) - Questões objetivas sobre as aulas de 01 a 05 - Valor: até 2,0 pontos 

extras na AV e AVS. Se o aluno tirar 10 ( dez) pontos em sua AV, não receberá os pontos extras 

de sua AP. O aluno que receber nota inferior a 4 (quatro) em sua AV, não terá direito aos 

pontos extras da Avaliação Parcial (AP). 

§9º AVS (Avaliação Suplementar) - Questões discursivas e objetivas sobre todo o conteúdo 

das disciplinas – Valor 10,0 (dez). O valor máximo da nota da AVS é de 10 (dez) pontos. A nota 

da AP vale até 2,0 pontos extras também na AVS. Se o aluno tirar 10 (dez) pontos em sua AVS, 

não receberá os pontos extras de sua AP. O aluno terá direito a uma Avaliação Suplementar 

(AVS) nos seguintes casos: 

• Não comparecimento da AV. 

• Não alcance da média 6,0 

• Para  melhorar o CR  (Coeficiente de Rendimento) 

§10º Essas avaliações são corrigidas pelos tutores/docentes a distância alocados nas 

disciplinas/turmas do curso. 

 

Título II 

Das Disposições Finais 

Art. 10º A fim de promover e desenvolver as avaliações acadêmicas na Instituição, poderão 

ser adotados critérios diversos dos apresentados neste Regulamento, obedecidas as seguintes 

condições: 

I – publicação de Portaria da Direção Geral da Instituição com apresentação do projeto e da 

justificativa pedagógica aos critérios de avaliação sugeridos; 

II – divulgação da lista de disciplinas do projeto; 

III – divulgação das regras até 15 (quinze) dias antes da avaliação AV1. 

Art. 11º Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Superior da Instituição. 

Art. 12º Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da Instituição. 


