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REGULAMENTO DA AVALIAÇÃO ACADÊMICA 

 

Estabelece normas e define critérios da 

avaliação acadêmica dos cursos 

superiores de graduação nas 

modalidades presencial e a distância do 

Centro Universitário Estácio de Sergipe.  

 

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 superiores de graduação, com exceção 

daqueles com regulamentação específica. 

 

Art. 2º. O processo avaliativo das disciplinas dos cursos ofertados na modalidade 

presencial 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 – seguirão o definido no projeto pedagógico do 

curso ou nos seus respectivos regulamentos. 

 

Art. 3º. As segundas (AV2) e terceiras (AV3) avaliações serão realizadas pelo 

instrumento prova integrada. 

 

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

contempla o conteúdo programático das disciplinas especialmente selecionadas para 

este fim. 
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§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. 4º. 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. 

 

§1º. O grau menor que 4 (quatro) na AV1, AV2 ou AV3 será descartado, sendo 

substituído por 0 (zero) no cálculo da média. 

 

§2º. A média aritmética obtida será o grau final do discente na disciplina. 

 

§3º. As condições relacionadas acima poderão ser relativizadas, através de ato próprio 

da Pró-Reitoria de Graduação e Pós-Graduação, de acordo com a justificativa 

pedagógica dos programas de recuperação acadêmica institucionalizados. 

 

Capítulo III 

Do processo avaliativo das disciplinas presenciais  

 

Art. 5º. O processo avaliativo será realizado em data, horário e local determinados pela 

Instituição.  

 

§1º. Ao aluno avaliado será permitida a entrada no local determinado para a realização 

da avaliação até decorridos 30 (trinta) minutos do início da referida atividade, não sendo 

permitida a compensação do tempo de atraso decorrente exclusivamente por 

responsabilidade do aluno. 

 

§2º. O tempo mínimo de permanência no local determinado para a realização da 

avaliação para a saída do primeiro aluno é de 30 (trinta) minutos. A partir da saída do 

primeiro aluno, nenhum outro aluno poderá ser admitido para realizar a avaliação. 
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Art. 6º. A primeira avaliação (AV1), com a forma e a execução definidas pelo professor 

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

disciplina, do início das aulas até a sua realização. 

 

Art. 7º. A segunda avaliação (AV2) terá o valor de 10 (dez) pontos e contemplará o 

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

 

§1º. A avaliação AV2 das disciplinas com prova integrada e que possuam atividades 

estruturadas terá o valor de 10 (dez) pontos, sendo: 

 

I – 8 (oito) pontos do instrumento integrado avaliativo; e  

 

II – 2 (dois) pontos pela execução das Atividades Estruturadas. 

 

§2º. A avaliação AV2 das disciplinas com prova integrada e que não possuam atividades 

estruturadas terá o valor de 10 (dez) pontos. 

 

§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) a avaliação prática poderá ser substituída pela atividade estruturada quando esta for 

complexa, desde que essa possibilidade esteja prevista no plano de ensino; 

 

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

estruturada terá o valor integral de 10 (dez) pontos. 
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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. 6º deste Regulamento. 

 

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

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

 

§1º. A avaliação AV3 das disciplinas com prova integrada será realizada dentro dos 

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

 

§2º. 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 online  

 

Art. 9º. Nas disciplinas online, a avaliação dos discentes ocorrerá por meio de provas 

presenciais (AV e AVS), sendo atribuído grau de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

§1º. As provas presenciais (AV e AVS) contemplarão todo o conteúdo da disciplina.  

 

§2º. Para aprovação nas disciplinas online, o discente deverá atingir o grau igual ou 

superior a 6 (seis), obtido em uma das provas presenciais (AV ou AVS). 

 

§3º. Caso o aluno realize as duas provas presencias (AV e AVS), será considerada, para a 

avaliação da aprendizagem na disciplina, a maior nota obtida. 

 

§4º. As atividades presenciais serão obrigatórias, de forma que o lançamento das notas 

das disciplinas fica condicionado à realização de toda as atividades. 

 

§5º. O discente que, por quaisquer motivos – excluídos os previstos na legislação e nos 

Regulamentos Internos da Instituição como passíveis de reaplicação –, não comparecer 

para a realização da AV, nos dias e horários previamente agendados, deverá realizar a 

AVS. 
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Art. 10. As disciplinas online contarão com uma avaliação facultativa, realizada no 

ambiente virtual de aprendizagem, denominada Avaliação Parcial (AP), cuja nota de 0 

(zero) a 2 (dois), poderá ser acrescida do grau final obtido pelo aluno, desde que tenha 

obtido no mínimo o grau 4 (quatro) na AV ou AVS. 

 

§1º. O acréscimo de até 2 (dois) pontos não poderá ultrapassar 10 (dez) pontos na média 

final do aluno, devendo ser descartado o que for excedente.  

 

§2º. A Avaliação Parcial (AP) poderá ser realizada diretamente no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) nos laboratórios de informática da Instituição ou fora deles, à sua 

escolha. 

 

§3º. A Avaliação Parcial (AP) contemplará o conteúdo da aula 1 a aula 5.  

 

Art. 11. As avaliações AV e AVS devem ser realizadas presencialmente, nos laboratórios 

de informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos 

no calendário acadêmico. 

 

Capítulo V 

Da solicitação de revisão de nota 

 

Título I 

Da disciplina ofertada na modalidade presencial  

 

Art. 12. Os alunos das disciplinas ofertadas na modalidade presencial poderão, no prazo 

estabelecido no calendário acadêmico, solicitar ao professor a apresentação do gabarito 

das questões e tirar dúvidas sobre a correção. 

 

§1º. A oportunidade para o aluno do curso de graduação solicitar a revisão conforme 

previsto no caput deste artigo será única e realizada no dia da revisão da prova, que 

deverá ocorrer em sala e na aula seguinte à da aplicação da prova, salvo na AV3, quando 

poderá ser solicitada por requerimento.  

 

§2º. Caso haja pedido de primeira revisão de grau pelos alunos, este deverá ser dirigido 

para o próprio professor que avaliará de imediato a impugnação do aluno, assinalando 

na folha de prova a expressão “fica mantido o grau” ou apresentar o novo grau revisado. 
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§3º. Não concordando com a revisão de grau feita pelo professor da disciplina, o aluno 

poderá solicitar a revisão da nota, antes do encerramento do semestre, endereçando o 

pedido ao Coordenador do curso, salvos nos casos em que a nota impugnada for a da 

AV3, quando os alunos terão 2 (dois) dias úteis, após a realização da prova, para solicitar 

a revisão da nota.  

 

§4º. O coordenador do curso analisará o requerimento e, caso necessário, poderá 

convocar 2 (dois) docentes do curso, que irão compor, junto com o coordenador, a 

Banca Revisora de Grau, para realizar parecer final de deferimento ou indeferimento, 

que será encaminhado por meio de BAG – Boletim de Alteração de Grau, para o registro 

do grau revisado ou do indeferimento da solicitação e que deverá ser registrado antes 

do início do próximo semestre ou antes da emissão do histórico final, para os alunos 

formandos.  

 

Art. 13. A Banca Revisora de Grau será composta pelo Coordenador do Curso e mais 2 

(dois) professores/tutores nomeados por ele e terá 15 (quinze) dias para tornar pública 

a decisão, que deverá ser fundamentada e ocorrer antes do encerramento do semestre. 

 

§1º. Quando o coordenador for o professor/tutor que atribuiu o grau impugnado, o 

gestor acadêmico nomeará os 3 (três) professores que comporão a Banca Revisora, 

indicando quem a presidirá. 

 

§2º. O professor/tutor que atribuiu o grau impugnado não poderá participar da Banca 

Revisora. 

 

§3º. Em caso de deferimento da alteração do grau após análise da Banca Revisora, o 

lançamento da nota deverá ocorrer antes do início do próximo semestre ou antes da 

emissão do histórico final, para os alunos formandos. 

 

Título II 

Da disciplina ofertada na modalidade a distância 

 

Art. 14. Aos alunos da graduação das disciplinas ofertadas na modalidade a distância 

serão disponibilizados a avaliação corrigida e o gabarito das questões no campus virtual 

do aluno. 

 

§1º. A revisão de grau solicitada pelos alunos dos cursos de graduação na modalidade a 

distância deverá ser realizada na central de mensagens, sendo dirigida ao 
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professor/tutor da disciplina, que irá avaliar de imediato a solicitação e decidir, na 

própria central de mensagens, pelo deferimento ou indeferimento do pedido. 

 

§2º. Após a avaliação do professor/tutor da disciplina, o aluno deverá solicitar a revisão 

da nota por “requerimento de revisão de nota”, em seu campus virtual, antes do 

encerramento do semestre. O coordenador do curso analisará o requerimento e, caso 

necessário, poderá convocar 2 (dois) docentes/tutores do curso para realizar parecer 

final de deferimento ou indeferimento, que será encaminhado através do BAG – Boletim 

de Alteração de Grau, para o registro do grau revisado ou do indeferimento da 

solicitação e que deverá ser registrado antes do início do próximo semestre ou antes da 

emissão do histórico final, para os alunos formandos. 

 

Capítulo VI 

Das Disposições Finais 

 

Art. 16. 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 Pró-Reitoria de Graduação e Pós-Graduação, com 

apresentação do projeto e da justificativa pedagógica aos critérios de avaliação 

sugeridos; 

 

II – Divulgação das regras até 15 (quinze) dias antes da avaliação AV 1. 

 

Art. 17. O processo avaliativo dos alunos com necessidades educacionais especiais deve 

estar alinhado com as estratégias de avaliação determinadas na Política institucional de 

acessibilidade para inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nos 

cursos superiores. 

 

Art. 18. Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Superior competente da 

Instituição.  

 

Art. 19. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da Instituição. 

 


