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1. O que é Avaliação Continuada

É uma forma inovadora e interativa de avaliar seu desempenho, que valoriza o seu 
aprendizado e garante o desenvolvimento das competências necessárias e exigidas para a 

sua formação e pelo mercado de trabalho.

Uma metodologia formativa, 
inclusiva e flexível, que se 

adapta aos diferentes modos 
de aprendizagem e o mais 

importante: desenvolve bons 
hábitos de estudo.
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2. Como Funciona?

Na Avaliação Continuada você acumula pontos durante o semestre a cada atividade, prova ou trabalho 
realizado. São disponibilizadas diversas alternativas para que você tenha sucesso ao final do semestre.
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2. Como Funciona?

Prova Presencial
É uma avaliação aplicada por disciplina que visa avaliar as suas competências e habilidades. A prova é composta de 
questões objetivas de múltipla escolha formuladas pelo professor da disciplina e aplicada pelo tutor presencial no polo 
de apoio presencial, supervisionado pelo professor via chat de prova.

Fórum Avaliativo
O fórum de discussão na modalidade EAD se configura enquanto um espaço pedagógico de construção de
conhecimento. No AVA funciona como uma ferramenta de Interação assíncrona, envolvendo, docente, tutores e
alunos.

Avaliação Virtual - AV
São duas avaliações com 5 questões cada, realizadas no AVA e devem ser realizadas com consulta aos materiais
didáticos disponibilizados por meio da Webaula e dos fóruns.

Atividades de Engajamento
Você receberá pontos conforme a realização das atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), pontuando 
sobre seu engajamento ao realiza-las. Estas atividades são: Avaliação Virtual; Fórum Avaliativo; leitura da Webaula; 
Assistir a Teleaula no AVA; Questões de pré e pós aula.



2. Como Funciona?

Produção Textual – PTG ou PTI
São trabalhos em grupos ou individuais, no caso do 100% online, resultantes das atividades de auto estudo dos alunos.
Esses trabalhos são propostos pelos professores durante o semestre, de forma a contemplar a interdisciplinaridade do
conteúdo estudado. Os alunos podem submeter o trabalho em desenvolvimento para apreciação prévia dos tutores,
contando com suas orientações até a entrega final.

Apresentação da Produção Textual
As produções textuais em grupo, realizadas na modalidade semipresencial, devem ser apresentadas no final do
semestre, contemplando sua pontuação na disciplina de seminário interdisciplinar.

Avaliação de Proficiência - AP
A avaliação de proficiência foi desenvolvida para avaliar o seu desempenho no curso, a partir de uma avaliação de larga
escala e comparável nacionalmente. Além de acompanhar seu desenvolvimento, ela ajuda a identificar lacunas de
aprendizagem do modelo acadêmico para que possamos aprimorar o ensino.

Desafio Nota Máxima - DNM
Planos de estudos personalizados disponibilizados na plataforma Desafio Nota Máxima 
www.desafionotamaxima.com.br para a melhoria do seu desempenho.



3. Tipos de Disciplinas

Cada tipo de disciplina possui atividades específicas que valem pontos, segundo sua característica. A seguir 
apresentaremos os tipos de disciplinas que compõem nosso sistema de ensino:

a. Disciplinas Regulares e suas variações
b. Seminários e suas variações
c. Estudo Dirigido
d. Trabalho de Conclusão de Curso / Projetos de Ensino / Projeto Integrador
e. Estágio Curricular Obrigatório
f. Disciplinas em Regime de Dependência ou Adaptação

Esse manual apresenta as regras para todas as disciplinas da Graduação EaD em dois Níveis:
• Nível 1: Alunos Calouros e Alunos Formandos que cursam disciplinas com os calouros.
• Nível 2: Alunos Veteranos que não se enquadrem no nível 1.



a. Disciplinas Regulares e Suas Variações

As Disciplinas Regulares ofertadas na EaD, podem ter algumas variações de atividades de acordo com o curso, tem-se, 
portanto, as seguintes variações:

i. Disciplinas Regulares;
ii. Disciplinas Regulares com Avaliação de Proficiência;
iii. Disciplinas Regulares com Desafio Nota Máxima;
iv. Disciplinas Regulares com Avaliação de Proficiência e Desafio Nota Máxima;
v. Disciplinas Regulares com Atividade Prática;
vi. Disciplinas Regulares com Atividade Prática e Avaliação de Proficiência;
vii. Disciplinas Regulares com Atividade Prática e Desafio Nota Máxima;
viii. Disciplinas Regulares com Atividade Prática, Avaliação de Proficiência e Desafio Nota Máxima.

Na sequência, vamos discorrer sobre o detalhamento de cada uma dessas variações e seus critérios mínimos de 
aprovação nas disciplinas.



i. Disciplinas Regulares

PONTUAÇÃO 
TRANSVERSAL 

Disciplinas
Prova 

Presencial
Fórum AV

Engajamento 
AVA

PTG/PTI 
Interdisciplinar

Total Pontos

Nível 1 5.000 1.000 1.500 3.000 3.500 14.000
Mínimo 1.500 Mínimo 6.000

Nível 2 5.000 1.000 1.500 1.000 3.500 12.000
Mínimo 1.500 Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA

Critério de Aprovação para Disciplina Regular:
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Prova Presencial + Fórum + Avaliação Virtual + 
Engajamento AVA + PTG/PTI) e

• Critério de aprovação: atingir no mínimo 
1.500 pontos na Prova Presencial.

O total de pontuação disponível para as disciplinas regulares de Nível 1 é de 14.000 pontos, para as disciplinas regulares de
Nível 2 é de 12.000 pontos no semestre. As atividades que geram pontos para esta disciplina são: Prova Presencial, Fórum 
Avaliativo, Avaliações Virtuais, Engajamento AVA e a Produção Textual (em grupo no semipresencial e individual no 100% 
online). A PTG/PTI é a atividade transversal que pontua nota em todas as disciplinas do semestre. A pontuação neste tipo 
de disciplina é representada conforme figura abaixo:



ii. Disciplinas Regulares com Avaliação de Proficiência

O total de pontuação disponível para as disciplinas regulares com Avaliação de Proficiência de Nível 1 é de 14.000 pontos, 
para as disciplinas regulares com Avaliação de Proficiência de Nível 2 é de 12.000 pontos no semestre. As atividades que 
geram pontos para esta disciplina são: Prova Presencial, Fórum Avaliativo, Avaliações Virtuais, Engajamento AVA, Avaliação 
de Proficiência e a Produção Textual (em grupo no semipresencial e individual no 100% online). A Avaliação de Proficiência 
e a PTG/PTI são atividades transversais que pontuam nota em todas as disciplinas do semestre. A pontuação neste tipo de 
disciplina é representada na figura abaixo:

Critério de Aprovação para Disciplina Regular 
com Avaliação de Proficiência:
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Prova Presencial + Fórum + Avaliação Virtual + 
Engajamento AVA + AP + PTG/PTI); e

• Critério de aprovação: atingir no mínimo 
1.500 pontos na Prova Presencial; e

• Critério de aprovação: Para os alunos elegíveis 
à Avaliação de Proficiência, atingir o mínimo 
de 600 pontos.

Disciplinas
Prova 

Presencial
Fórum AV

Engajamento 
AVA

Avaliação de 
Proficiência

PTG/PTI 
Interdisciplinar

Total Pontos

Nível 1 5.000 1.000 1.500 3.000 3.000 500 14.000
Mínimo 1.500 Mínimo 600 Mínimo 6.000

Nível 2 5.000 1.000 1.500 1.000 3.000 500 12.000
Mínimo 1.500 Mínimo 600 Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA PONTUAÇÃO TRANSVERSAL 



iii. Disciplinas Regulares com Desafio Nota Máxima

O total de pontuação disponível para as disciplinas regulares com Desafio Nota Máxima de Nível 1 é de 14.000 pontos, 
para as disciplinas regulares com Desafio Nota Máxima de Nível 2 é de 12.000 pontos no semestre. As atividades que 
geram pontos para esta disciplina são: Prova Presencial, Fórum Avaliativo, Avaliações Virtuais, Engajamento AVA, Desafio 
Nota Máxima e a Produção Textual (em grupo no semipresencial e individual no 100% online). O Desafio Nota Máxima e a 
PTG/PTI são atividades transversais que pontuam nota em todas as disciplinas do semestre. A pontuação neste tipo de 
disciplina é representada na figura abaixo:

Critério de Aprovação para Disciplina Regular 
com Desafio Nota Máxima:
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Prova Presencial + Fórum + Avaliação Virtual + 
Engajamento AVA + DNM + PTG/PTI); e

• Critério de aprovação: atingir no mínimo 
1.500 pontos na Prova Presencial.

Disciplinas
Prova 

Presencial
Fórum AV

Engajamento 
AVA

Desafio Nota 
Máxima

PTG/PTI 
Interdisciplinar

Total Pontos

Nível 1 5.000 1.000 1.500 3.000 3.000 500 14.000
Mínimo 1.500 Mínimo 6.000

Nível 2 5.000 1.000 1.500 1.000 3.000 500 12.000
Mínimo 1.500 Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA PONTUAÇÃO TRANSVERSAL 



iv. Disciplinas Regulares com Avaliação de Proficiência e Desafio Nota Máxima

O total de pontuação disponível para as disciplinas regulares com Avaliação de Proficiência e Desafio Nota Máxima de Nível 1 
é de 14.000 pontos, para as disciplinas regulares com Avaliação de Proficiência e Desafio Nota Máxima de Nível 2 é de 12.000 
pontos no semestre. As atividades que geram pontos para esta disciplina são: Prova Presencial, Fórum Avaliativo, Avaliações 
Virtuais, Engajamento AVA, Avaliação de Proficiência, Desafio Nota Máxima e a Produção Textual (em grupo no semipresencial 
e individual no 100% online). A Avaliação de Proficiência, o Desafio Nota Máxima e a PTG/PTI são atividades transversais que 
pontuam nota em todas as disciplinas do semestre. A pontuação neste tipo de disciplina é representada na figura abaixo:

Critério de Aprovação para Disciplina Regular 
com Avaliação de Proficiência e Desafio Nota 
Máxima:
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Prova Presencial + Fórum + Avaliação Virtual + 
Engajamento AVA + AP + DNM + PTG/PTI); e

• Critério de aprovação: atingir no mínimo 
1.500 pontos na Prova Presencial; e

• Critério de aprovação: Para os alunos elegíveis 
à Avaliação de Proficiência, atingir o mínimo 
de 300 pontos.

Disciplinas
Prova 

Presencial 
Fórum AV

Engajamento 
AVA

Avaliação de 
Proficiência

Desafio Nota 
Máxima

PTG/PTI 
Interdisciplinar

Total Pontos

Nível 1 5.000 1.000 1.500 3.000 1.500 1.500 500 14.000
Mínimo 1.500 Mínimo 300 Mínimo 6.000

Nível 2 5.000 1.000 1.500 1.000 1.500 1.500 500 12.000
Mínimo 1.500 Mínimo 300 Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA PONTUAÇÃO TRANSVERSAL 



v. Disciplinas Regulares com Atividade Prática

O total de pontuação disponível para as disciplinas regulares com Atividade Prática de Nível 1 é de 14.000 pontos, para as 
disciplinas regulares com Atividade Prática de Nível 2 é de 12.000 pontos no semestre. As atividades que geram pontos 
para esta disciplina são: Prova Presencial Teórica/Prática, Fórum Avaliativo, Avaliações Virtuais, Engajamento AVA e a 
Produção Textual em grupo. A PTG é atividade transversal que pontua nota em todas as disciplinas do semestre. A 
pontuação neste tipo de disciplina é representada na figura abaixo:

Critério de Aprovação para Disciplina Regular 
com Atividade Prática
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Prova Presencial (Teórica/Prática) + Fórum + 
Avaliação Virtual + Engajamento AVA + PTG); e

• Critério de aprovação: atingir no mínimo 
1.500 pontos na Prova Presencial 
(Teórica/Prática).

PONTUAÇÃO 
TRANSVERSAL 

Disciplinas

Prova 
Presencial 
Teórica + 

Prática

Fórum AV
Engajamento 

AVA
PTG 

Interdisciplinar
Total Pontos

Nível 1 3.750 + 1.250 1.000 1.500 3.000 3.500 14.000
Mínimo 1.500 Mínimo 6.000

Nível 2 3.750 + 1.250 1.000 1.500 1.000 3.500 12.000
Mínimo 1.500 Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA



vi. Disciplinas Regulares com Atividade Prática e Avaliação de Proficiência

O total de pontuação disponível para as disciplinas regulares com Atividade Prática e Avaliação de Proficiência de Nível 1 é 
de 14.000 pontos, para as disciplinas regulares com Atividade Prática e Avaliação de Proficiência de Nível 2 é de 12.000 
pontos no semestre. As atividades que geram pontos para esta disciplina são: Prova Presencial Teórica/Prática, Fórum 
Avaliativo, Avaliações Virtuais, Engajamento AVA, Avaliação de Proficiência e a Produção Textual em Grupo. A Avaliação de 
Proficiência e a PTG são atividades transversais que pontuam nota em todas as disciplinas do semestre. A pontuação neste 
tipo de disciplina é representada na figura abaixo:

Critério de Aprovação para Disciplina Regular com 
Atividade Prática e Avaliação de Proficiência
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Prova Presencial (Teórica/Prática) + Fórum + 
Avaliação Virtual + Engajamento AVA + AP + 
PTG); e

• Critério de aprovação: atingir no mínimo 1.500 
pontos na Prova Presencial (Teórica/Prática); e

• Critério de aprovação: Para os alunos elegíveis 
à Avaliação de Proficiência, atingir o mínimo de 
600 pontos.

Disciplinas

Prova 
Presencial 
Teórica + 

Prática

Fórum AV
Engajamento 

AVA
Avaliação de 
Proficiência

PTG 
Interdisciplinar

Total Pontos

Nível 1 3.750 + 1.250 1.000 1.500 3.000 3.000 500 14.000
Mínimo 1.500 Mínimo 600 Mínimo 6.000

Nível 2 3.750 + 1.250 1.000 1.500 1.000 3.000 500 12.000
Mínimo 1.500 Mínimo 600 Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA PONTUAÇÃO TRANSVERSAL 



vii. Disciplinas Regulares com Atividade Prática e Desafio Nota Máxima

O total de pontuação disponível para as disciplinas regulares com Atividade Prática e Desafio Nota Máxima de Nível 1 é de 
14.000 pontos, para as disciplinas regulares com Atividade Prática e Desafio Nota Máxima de Nível 2 é de 12.000 pontos 
no semestre. As atividades que geram pontos para esta disciplina são: Prova Presencial Teórica/Prática, Fórum Avaliativo, 
Avaliações Virtuais, Engajamento AVA, Desafio Nota Máxima e a Produção Textual em Grupo. O DNM e a PTG são 
atividades transversais que pontuam nota em todas as disciplinas do semestre. A pontuação neste tipo de disciplina é 
representada na figura abaixo:

Critério de Aprovação para Disciplina Regular 
com Atividade Prática e Desafio Nota Máxima
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Prova Presencial (Teórica/Prática) + Fórum + 
Avaliação Virtual + Engajamento AVA + DNM + 
PTG); e

• Critério de aprovação: atingir no mínimo 
1.500 pontos na Prova Presencial 
(Teórica/Prática).

Disciplinas

Prova 
Presencial 
Teórica + 

Prática

Fórum AV
Engajamento 

AVA
Desafio Nota 

Máxima
PTG 

Interdisciplinar
Total Pontos

Nível 1 3.750 + 1.250 1.000 1.500 3.000 3.000 500 14.000
Mínimo 1.500 Mínimo 6.000

Nível 2 3.750 + 1.250 1.000 1.500 1.000 3.000 500 12.000
Mínimo 1.500 Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA PONTUAÇÃO TRANSVERSAL 



viii. Disciplinas Regulares com Atividade Prática, Avaliação de Proficiência e
Desafio Nota Máxima
O total de pontuação disponível para as disciplinas regulares com Atividade Prática, Avaliação de Proficiência e Desafio 
Nota Máxima de Nível 1 é de 14.000 pontos, para as disciplinas regulares com Atividade Prática, Avaliação de Proficiência e 
Desafio Nota Máxima de Nível 2 é de 12.000 pontos no semestre. As atividades que geram pontos para esta disciplina são: 
Prova Presencial Teórica/Prática, Fórum Avaliativo, Avaliações Virtuais, Engajamento AVA, Avaliação de Proficiência, 
Desafio Nota Máxima e a Produção Textual em Grupo. O DNM e a PTG são atividades transversais que pontuam nota em 
todas as disciplinas do semestre. A pontuação neste tipo de disciplina é representada na figura abaixo:

Critério de Aprovação para Disciplina Regular com 
Atividade Prática, Avaliação de Proficiência e 
Desafio Nota Máxima
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, na 
soma de todas as atividades do semestre (Prova 
Presencial (Teórica/Prática) + Fórum + Avaliação 
Virtual + Engajamento AVA + AP + DNM + PTG); e

• Critério de aprovação: atingir no mínimo 1.500 
pontos na Prova Presencial (Teórica/Prática); e

• Critério de aprovação: Para os alunos elegíveis à 
Avaliação de Proficiência, atingir o mínimo de 
300 pontos.

Disciplinas

Prova 
Presencial 
Teórica + 

Prática

Fórum AV
Engajamento 

AVA
Avaliação de 
Proficiência

Desafio Nota 
Máxima

PTG 
Interdisciplinar

Total Pontos

Nível 1 3.750 + 1.250 1.000 1.500 3.000 1.500 1.500 500 14.000
Mínimo 1.500 Mínimo 300 Mínimo 6.000

Nível 2 3.750 + 1.250 1.000 1.500 1.000 1.500 1.500 500 12.000
Mínimo 1.500 Mínimo 300 Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA PONTUAÇÃO TRANSVERSAL 



b. Seminários e suas variações

O Seminário é uma disciplina presente em praticamente todos os semestres dos cursos da graduação EaD. As 
Disciplinas de Seminários ofertadas, podem ter algumas variações de atividades de acordo com a especificidade dos 
cursos, a saber:

i. Seminário Regular;
ii. Seminário Regular com Avaliação de Proficiência;
iii. Seminário Regular com Desafio Nota Máxima;
iv. Seminário Regular com Avaliação de Proficiência e Desafio Nota Máxima.

Na sequência, vamos discorrer sobre o detalhamento de cada uma dessas variações e seus critérios mínimos de 
aprovação das disciplinas.



i. Seminário Regular

Para o Seminário Regular de Nível 1 há um total de 14.000 pontos disponíveis e para o Seminário Regular de Nível 2 há um 
total de 12.000 pontos disponíveis no semestre. As atividades que geram pontos para esta disciplina são: Avaliação Virtual, 
Engajamento AVA e Produção Textual (em grupo no semipresencial e individual no 100% online). 

No caso dos cursos semipresenciais adiciona-se a atividade de apresentação da PTG, no qual é atribuída pontuação 
especifica pelo tutor presencial. Alunos que não entregaram a PTG não poderão apresentar o trabalho.

Critério de Aprovação para disciplina Seminário 
Regular
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Avaliação Virtual; Engajamento AVA; e PTG) 
no caso de oferta semipresencial + a 
apresentação da PTG.

100% ONLINE
PONTUAÇÃO 
TRANSVERSAL 

Disciplinas AV
Engajamento 

AVA
PTI 

Interdisciplinar
Total Pontos

Nível 1 1.500 3.000 9.500 14.000
Mínimo 6.000

Nível 2 1.500 1.000 9.500 12.000
Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA

SEMIPRESENCIAL
PONTUAÇÃO 
TRANSVERSAL 

Disciplinas
Apresentação 

PTG
AV

Engajamento 
AVA

PTG 
Interdisciplinar

Total Pontos

Nível 1 6.000 1.500 3.000 3.500 14.000
Mínimo 6.000

Nível 2 6.000 1.500 1.000 3.500 12.000
Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA



ii. Seminário Regular com Avaliação de Proficiência

Para o Seminário Regular com Avaliação de Proficiência de Nível 1 há um total de 14.000 pontos disponíveis e para o 
Seminário Regular com Avaliação de Proficiência de Nível 2 há um total de 12.000 pontos disponíveis no semestre. As 
atividades que geram pontos para esta disciplina são: Avaliação Virtual, Engajamento AVA; Avaliação de Proficiência e 
Produção Textual (em grupo no semipresencial e individual no 100% online). 
No caso dos cursos semipresenciais adiciona-se a atividade de apresentação da PTG, no qual é atribuída pontuação 
especifica pelo tutor presencial. Alunos que não entregaram a PTG não poderão apresentar o trabalho.

Critério de Aprovação para disciplina Seminário 
Regular com Avaliação de Proficiência
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Avaliação Virtual; Engajamento AVA; AP, e 
PTG) no caso de oferta semipresencial + a 
apresentação da PTG.

• Critério de aprovação: Para os alunos elegíveis 
à Avaliação de Proficiência, atingir o mínimo 
de 600 pontos.

100% ONLINE

Disciplinas AV
Engajamento 

AVA
Avaliação de 
Proficiência

PTI 
Interdisciplinar

Total Pontos

Nível 1 1.500 3.000 3.000 6.500 14.000
Mínimo 600 Mínimo 6.000

Nível 2 1.500 1.000 3.000 6.500 12.000
Mínimo 600 Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA PONTUAÇÃO TRANSVERSAL 

SEMIPRESENCIAL

Disciplinas
Apresentação 

PTG
AV

Engajamento 
AVA

Avaliação de 
Proficiência

PTG 
Interdisciplinar

Total Pontos

Nível 1 6.000 1.500 3.000 3.000 500 14.000
Mínimo 600 Mínimo 6.000

Nível 2 6.000 1.500 1.000 3.000 500 12.000
Mínimo 600 Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO TRANSVERSAL PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA



iii. Seminário Regular com Desafio Nota Máxima

Para o Seminário Regular com Desafio Nota Máxima de Nível 1 há um total de 14.000 pontos disponíveis e para o 
Seminário Regular com Desafio Nota Máxima de Nível 2 há um total de 12.000 pontos disponíveis no semestre. As 
atividades que geram pontos para esta disciplina são: Avaliação Virtual, Engajamento AVA; Desafio Nota Máxima e 
Produção Textual (em grupo no semipresencial e individual no 100% online). 
No caso dos cursos semipresenciais adiciona-se a atividade de apresentação da PTG, no qual é atribuída pontuação 
especifica pelo tutor presencial. Alunos que não entregaram a PTG não poderão apresentar o trabalho.

Critério de Aprovação para disciplina Seminário 
Regular com Desafio Nota Máxima
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Avaliação Virtual; Engajamento AVA; DNM e 
PTG) no caso de oferta semipresencial + a 
apresentação da PTG.

100% ONLINE

Disciplinas AV
Engajamento 

AVA
Desafio Nota 

Máxima
PTI 

Interdisciplinar
Total Pontos

Nível 1 1.500 3.000 3.000 6.500 14.000
Mínimo 6.000

Nível 2 1.500 1.000 3.000 6.500 12.000
Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA PONTUAÇÃO TRANSVERSAL 

SEMIPRESENCIAL

Disciplinas
Apresentação 

PTG
AV

Engajamento 
AVA

Desafio Nota 
Máxima

PTG 
Interdisciplinar

Total Pontos

Nível 1 6.000 1.500 3.000 3.000 500 14.000
Mínimo 6.000

Nível 2 6.000 1.500 1.000 3.000 500 12.000
Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA PONTUAÇÃO TRANSVERSAL 



iv. Seminário Regular com Avaliação de Proficiência e Desafio Nota Máxima.

Para o Seminário Regular com Avaliação de Proficiência e Desafio Nota Máxima de Nível 1 há um total de 14.000 pontos 
disponíveis e para o Seminário Regular Avaliação de Proficiência e com Desafio Nota Máxima de Nível 2 há um total de 
12.000 pontos disponíveis no semestre. As atividades que geram pontos para esta disciplina são: Avaliação Virtual, 
Engajamento AVA; Desafio Nota Máxima e Produção Textual (em grupo no semipresencial e individual no 100% online). 
No caso dos cursos semipresenciais adiciona-se a atividade de apresentação da PTG, no qual é atribuída pontuação 
especifica pelo tutor presencial. Alunos que não entregaram a PTG não poderão apresentar o trabalho.

Critério de Aprovação para disciplina Seminário 
Regular com Avaliação de Proficiência e Desafio 
Nota Máxima
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Avaliação Virtual; Engajamento AVA; DNM; 
AP, e PTG) no caso de oferta semipresencial + 
a apresentação da PTG.

• Critério de aprovação: Para os alunos elegíveis 
à Avaliação de Proficiência, atingir o mínimo 
de 300 pontos.

100% ONLINE

Disciplinas AV
Engajamento 

AVA
Desafio Nota 

Máxima
Avaliação de 
Proficiência

PTI 
Interdisciplinar

Total Pontos

Nível 1 1.500 3.000 1.500 1.500 6.500 14.000
Mínimo 300 Mínimo 6.000

Nível 2 1.500 1.000 1.500 1.500 6.500 12.000
Mínimo 300 Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA PONTUAÇÃO TRANSVERSAL 

SEMIPRESENCIAL

Disciplinas
Apresentação 

PTG
AV

Engajamento 
AVA

Avaliação de 
Proficiência

Desafio Nota 
Máxima

PTG 
Interdisciplinar

Total Pontos

Nível 1 6.000 1.500 3.000 1.500 1.500 500 14.000
Mínimo 300 Mínimo 6.000

Nível 2 6.000 1.500 1.000 1.500 1.500 500 12.000
Mínimo 300 Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA PONTUAÇÃO TRANSVERSAL 



c. Estudo Dirigido

O Estudo Dirigido é uma disciplina presente em praticamente todos os semestres dos cursos de EAD. Para o Estudo 
Dirigido de Nível 1 há um total de 14.000 pontos disponíveis e para o Estudo Dirigido de Nível 2 há um total de 12.000 
pontos disponíveis no semestre. As atividades que geram pontos para esta disciplina são: Avaliação Virtual e Engajamento 
AVA.

Critério de Aprovação para disciplina de Estudo 
Dirigido
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Avaliação Virtual e Engajamento AVA).

Disciplinas AV
Engajamento 

AVA
Total Pontos

Nível 1 11.000 3.000 14.000
Mínimo 6.000

Nível 2 11.000 1.000 12.000
Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA



d. Trabalho de Conclusão de Curso / Projetos de Ensino / Projeto Integrador

O Trabalho de Conclusão de Curso / Projetos de Ensino / Projeto Integrador é uma disciplina em que o aluno articula os 
conhecimentos apreendidos ao longo do curso em uma produção que contempla a teoria e sua aplicabilidade no contexto 
social regional.  Para o Trabalho de Conclusão de Curso / Projetos de Ensino / Projeto Integrador Níveis 1 e 2 há um total 
de 10.000 pontos disponíveis. As atividades que geram pontos para esta disciplina são: Produção escrita e Apresentação 
Oral. Na apresentação da produção escrita é atribuída uma pontuação especifica pelo tutor presencial. Alunos que não 
entregaram o trabalho não poderão apresentar.

Critério de Aprovação para disciplina de Trabalho 
de Conclusão de Curso / Projetos de Ensino / 
Projeto Integrador.
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Produção Textual e Apresentação Oral).

Disciplinas TCC / Projeto Apresentação Total Pontos
Nível 1 8.000 2.000 10.000

Mínimo 6.000

Nível 2 8.000 2.000 10.000
Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA



e. Estágio Curricular Obrigatório

O Estágio Curricular Obrigatório é uma disciplina em que o aluno vai a campo realizar a prática de sua profissão assistido 
pelo supervisor de campo. Para o Estágio Curricular Obrigatório Níveis 1 e 2 há um total de 10.000 pontos disponíveis. As 
atividades que geram pontos para esta disciplina são: Relatório de Estágio e documentação de Estágio.

Critério de Aprovação para disciplina de Estágio 
Curricular Obrigatório.
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Relatório de Estágio e Documentações); e

• Critério de aprovação: possuir o Convênio de 
Estágio efetuado e apresentar todas as 
documentações acadêmicas solicitadas.

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA

Disciplinas
Relatório de Estágio e 

Documentações
Total Pontos

Nível 1 10.000 10.000
Mínimo 6.000

Nível 2 10.000 10.000
Mínimo 6.000



f. Disciplinas em Regime de Dependência ou Adaptação

As Disciplinas de Dependência e Adaptação são ofertadas na EaD no formato 100% online, e podem ter algumas variações 
de atividades de acordo com o curso, tem-se, portanto, as seguintes variações:

i. Dependência / Adaptação de Disciplinas Regulares;
ii. Dependência/ Adaptação de Disciplinas Regulares com Atividade Prática;
iii. Dependência / Adaptação de Seminários;
iv. Dependência / Adaptação de Estágios;
v. Dependência / Adaptação de TCC – PE – PI;
vi. Dependência / Adaptação de Estudo Dirigido.

Na sequência, vamos discorrer sobre o detalhamento de cada uma dessas variações e seus critérios mínimos de aprovação 
nas disciplinas.



i. Dependência / Adaptação de Disciplinas Regulares

Critério de Aprovação para Disciplina Regular:
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Prova Presencial + Avaliação Virtual + 
Engajamento AVA) e

• Critério de aprovação: atingir no mínimo 
2.300 pontos na Prova Presencial.

O total de pontuação disponível para as disciplinas regulares de Nível 1 e 2 é de 12.000 pontos no semestre. As atividades 
que geram pontos para esta disciplina são: Prova Presencial, Avaliações Virtuais e Engajamento AVA. A pontuação neste 
tipo de disciplina é representada conforme figura abaixo:

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA

Disciplinas Prova 
Presencial AV Engajamento 

AVA Total Pontos

Nível 1 7.000 3.000 2.000 12.000
Mínimo 2.300 Mínimo 6.000

Nível 2 7.000 3.000 2.000 12.000
Mínimo 2.300 Mínimo 6.000



ii. Dependência / Adaptação de Disciplinas Regulares com Atividades Práticas

Critério de Aprovação para Disciplina Regular:
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Prova Presencial (Teórica/Prática) + Avaliação 
Virtual + Engajamento AVA); e

• Critério de aprovação: atingir no mínimo 
2.300 pontos na Prova Presencial.

O total de pontuação disponível para as disciplinas regulares com atividades práticas de Nível 1 e 2 é de 12.000 pontos no 
semestre. As atividades que geram pontos para esta disciplina são: Prova Presencial (Teórica e Prática), Avaliações Virtuais 
e Engajamento AVA. A pontuação neste tipo de disciplina é representada conforme figura abaixo:

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA

Disciplinas

Prova 
Presencial 
Teórica + 
Prática

AV Engajamento 
AVA Total Pontos

Nível 1 5.000 + 2.000 3.000 2.000 12.000
Mínimo 2.300 Mínimo 6.000

Nível 2 5.000 + 2.000 3.000 2.000 12.000
Mínimo 2.300 Mínimo 6.000



iii. Dependência / Adaptação de Seminários

Critério de Aprovação para Disciplina Regular:
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Avaliação Virtual + Engajamento AVA).

O total de pontuação disponível para as disciplinas de Seminários de Nível 1 e 2 é de 12.000 pontos no semestre. As 
atividades que geram pontos para esta disciplina são: Avaliações Virtuais e Engajamento AVA. A pontuação neste tipo de 
disciplina é representada conforme figura abaixo:

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA

Disciplinas AV Engajamento AVA Total Pontos

Nível 1 10.000 2.000 12.000
Mínimo 6.000

Nível 2 10.000 2.000 12.000
Mínimo 6.000



O Estágio Curricular Obrigatório é uma disciplina em que o aluno vai a campo realizar a prática de sua profissão assistido 
pelo supervisor de campo. Para o Estágio Curricular Obrigatório Níveis 1 e 2 há um total de 10.000 pontos disponíveis. As 
atividades que geram pontos para esta disciplina são: Relatório de Estágio e documentação de Estágio.

Critério de Aprovação para disciplina de Estágio 
Curricular Obrigatório.
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Relatório de Estágio e Documentações); e

• Critério de aprovação: possuir o Convênio de 
Estágio efetuado e apresentar todas as 
documentações acadêmicas solicitadas.

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA

Disciplinas
Relatório de Estágio e 

Documentações
Total Pontos

Nível 1 10.000 10.000
Mínimo 6.000

Nível 2 10.000 10.000
Mínimo 6.000

iv. Dependência / Adaptação de Estágio Curricular Obrigatório



v. Dependência / Adaptação de Trabalho de Conclusão de Curso /
Projetos de Ensino / Projeto Integrador
O Trabalho de Conclusão de Curso / Projetos de Ensino / Projeto Integrador é uma disciplina em que o aluno articula os 
conhecimentos apreendidos ao longo do curso em uma produção que contempla a teoria e sua aplicabilidade no contexto 
social regional.  Para o Trabalho de Conclusão de Curso / Projetos de Ensino / Projeto Integrador Níveis 1 e 2 há um total 
de 10.000 pontos disponíveis. As atividades que geram pontos para esta disciplina são: Produção escrita e Apresentação 
Oral. Na apresentação da produção escrita é atribuída uma pontuação especifica pelo tutor presencial. Alunos que não 
entregaram o trabalho não poderão apresentar.

Critério de Aprovação para disciplina de Trabalho 
de Conclusão de Curso / Projetos de Ensino / 
Projeto Integrador.
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Produção Textual e Apresentação Oral).

Disciplinas TCC / Projeto Apresentação Total Pontos
Nível 1 8.000 2.000 10.000

Mínimo 6.000

Nível 2 8.000 2.000 10.000
Mínimo 6.000

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA



vi. Dependência / Adaptação de Estudo Dirigido

O Estudo Dirigido é uma disciplina presente em praticamente todos os semestres dos cursos de EAD. Para o Estudo 
Dirigido de Nível 1 e Nível 2 há um total de 12.000 pontos disponíveis no semestre. As atividades que geram pontos para 
esta disciplina são: Avaliação Virtual e Engajamento AVA.

Critério de Aprovação para disciplina de Estudo 
Dirigido
• Critério de aprovação: acumular no mínimo a 

pontuação referente à média de 6.000 pontos, 
na soma de todas as atividades do semestre 
(Avaliação Virtual e Engajamento AVA).

PONTUAÇÃO RESTRITA DA DISCIPLINA

Disciplinas AV Engajamento AVA Total Pontos

Nível 1 10.000 2.000 12.000
Mínimo 6.000

Nível 2 10.000 2.000 12.000
Mínimo 6.000



Cada 1.000 pontos equivalem a 1,0 na média final do semestre, porém qualquer pontuação acima de 10.000 pontos será 
convertida em nota 10.
É no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que você interage com todas as disciplinas do semestre, realiza as 
atividades virtuais, participa dos fóruns e publica atividades e trabalhos. Você pode também acompanhar a sua pontuação, 
consultar o nível e o critério de aprovação das disciplinas, bem como acessar materiais de apoio como o Manual do Aluno 
e os Vídeos explicativos.
Na timeline da disciplina, poderá ser acompanhado os pontos do Engajamento AVA, conforme imagem a seguir:

4. Onde visualizar os pontos?

Visão de Pontos de Engajamento da Disciplina



5. Como Ganhar Pontos?
Você ganhará pontos ao realizar as Provas Presenciais, as Atividades Virtuais, os trabalhos e apresentações, participar dos 
fóruns das disciplinas e, se for elegível, realizar a Avaliação de Proficiência e o Desafio Nota Máxima. 

Prova Presencial

O que é?
É uma avaliação aplicada por disciplina que visa avaliar as suas competências e habilidades. A prova é composta de 
questões objetivas de múltipla escolha formuladas pelo professor da disciplina e aplicada pelo tutor presencial no polo de 
apoio presencial, supervisionado pelo professor via chat de prova.

Quanto valem?
A Prova Presencial vale 5.000 pontos.

Importante: 
A Prova Presencial é válida como pontuação (seguindo a regra) apenas para disciplinas Nível 1 e Nível 2. Lembrando que o 
critério de aprovação é de 1.500 pontos na Prova Presencial.



5. Como Ganhar Pontos?
Você ganhará pontos ao realizar as Provas Presenciais, as Atividades Virtuais, os trabalhos e apresentações, participar dos 
fóruns das disciplinas e, se for elegível, realizar a Avaliação de Proficiência e o Desafio Nota Máxima. 

Avaliação Virtual

O que é?
São duas avaliações com 5 questões cada, realizadas no AVA e devem ser realizadas com consulta aos materiais didáticos 
disponibilizados por meio da Webaula e dos fóruns. Assim, a leitura atenta e a participação na Webaula e nos fóruns são 
requisitos fundamentais para o seu sucesso na realização das Avaliações Virtuais previstas na disciplina.

Quanto vale? 
Cada avaliação vale 750 pontos (150 pontos a questão), num total de 1.500 pontos disponíveis.
Importante: Para as disciplinas regulares você pode realizar a Avaliação Virtual Substitutiva, que possui a mesma 
pontuação (750) e substituirá a pontuação mais baixa.



5. Como Ganhar Pontos?
Você ganhará pontos ao realizar as Provas Presenciais, as Atividades Virtuais, os trabalhos e apresentações, participar dos 
fóruns das disciplinas e, se for elegível, realizar a Avaliação de Proficiência e o Desafio Nota Máxima. 

Fórum Avaliativo

O que é?
É um ambiente que propicia a interatividade entre alunos, docentes e tutores a respeito dos assuntos pertinentes à formação proposta. 
Ele é aberto pelo docente responsável pela disciplina, que apresenta uma situação problema. Você então se posiciona frente a esta 
situação, utilizando o que aprendeu com o estudo dos materiais da disciplina, interagindo com seus colegas. A mediação é feita pelo tutor 
e pelo professor, incentivando e orientando a participação dos alunos frente às postagens de seus colegas, de forma dinâmica e 
construtiva. No Fórum os alunos são avaliados pela qualidade textual, quantidade de postagens e capacidade de interação.

Quanto vale? 
1° ciclo: No primeiro ciclo você pode fazer até 2 postagens e pode acumular até 500 pontos.

500 para postagens avaliadas como “relevante” pelo tutor.
250 para postagens avaliadas como “neutra” pelo tutor.
As postagens avaliadas como “irrelevante” pelo tutor não recebem pontuação.

2° ciclo: 50 pontos por like e você pode acumular até 500 pontos.

Importante: A interação nos fóruns de discussão é válida como pontuação (seguindo a regra) apenas para disciplinas Nível 1 e Nível 2, os 
seminários não possuem esta modalidade de pontuação.



5. Como Ganhar Pontos?
Você ganhará pontos ao realizar as Provas Presenciais, as Atividades Virtuais, os trabalhos e apresentações, participar dos 
fóruns das disciplinas e, se for elegível, realizar a Avaliação de Proficiência e o Desafio Nota Máxima. 

Engajamento AVA

O que é?
Você receberá pontos conforme a realização das atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Quais são as atividades?
Além da Avaliação Virtual e do Fórum, as seguintes atividades geram pontos de completude:

• Webaula (ou conteúdo WEB): constitui-se em um conteúdo, elaborado pelo professor especialista, cujo objetivo é 
o de ampliar e aprofundar os conhecimentos, e é um rico instrumento pedagógico que utiliza recursos ampliados, 
dialógicos e interativos para potencializar a construção do conhecimento

• Teleaula: são as aulas disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
• Pré-aula: composta por questões que devem ser realizadas antes da Teleaula
• Pós-aula: composta por questões que devem ser realizadas após a Teleaula



5. Como Ganhar Pontos?
Você ganhará pontos ao realizar as Provas Presenciais, as Atividades Virtuais, os trabalhos e apresentações, participar dos 
fóruns das disciplinas e, se for elegível, realizar a Avaliação de Proficiência e o Desafio Nota Máxima. 

Engajamento AVA – Disciplinas Regulares
Importante: Para as disciplinas com uma quantidade diferente de unidades, a pontuação será redistribuída mantendo o 
valor total de cada atividade. Por exemplo: No nível 1 são quatro webaulas que totalizam 1.200 pontos. Caso haja apenas 2 
webaulas, cada uma vai valer 600 pontos, mas o total continua totalizando 1.200 pontos.

Atividade Engajamento Nível 1 Nível 2
Seminário

Nível 1
Seminário 

Nível 2
Realização da WEB (4) 600 200 1000 300
AV (2) 300 100 2000 700
Fórum (2) 300 100 - -
Teleaula (4) 600 200 - -
Pré Aula (4) 600 200 - -
Pos Aula (4) 600 200 - -
Limite total 3.000 1.000 3.000 1.000

Esta distribuição é de disciplinas com 
todas as atividades de engajamento, 

quando ocorrer de ter menos 
atividades de engajamento em um 
disciplina especifica, os pontos são 

redistribuídos entre elas.



5. Como Ganhar Pontos?
Você ganhará pontos ao realizar as Provas Presenciais, as Atividades Virtuais, os trabalhos e apresentações, participar dos 
fóruns das disciplinas e, se for elegível, realizar a Avaliação de Proficiência e o Desafio Nota Máxima. 

Esta distribuição é de disciplinas 
com todas as atividades de 

engajamento, quando ocorrer de ter 
menos atividades de engajamento 

em um disciplina especifica, os 
pontos são redistribuídos entre elas.

Engajamento AVA – Disciplinas de Dependência e Adaptação
Importante: Para as disciplinas com uma quantidade diferente de unidades, a pontuação será redistribuída mantendo o 
valor total de cada atividade. Por exemplo: No nível 1 são quatro webaulas que totalizam 800 pontos. Caso haja apenas 2 
webaulas, cada uma vai valer 400 pontos, mas o total continua totalizando 800 pontos.

Atividades de Engajamento Pontuação Limite
Realização da WEB (4 ativ) 800 400
AV (2) 800 400
Teleaula (4 teleaulas) 2.400 1.200
Regulares 4.000 2.000

Atividades de Engajamento Pontuação Limite
AV (2) 800 400
Teleaula(4 teleaulas)/Conteúdo Web 3.200 1.600
Seminário 4.000 2.000



5. Como Ganhar Pontos?
Você ganhará pontos ao realizar as Provas Presenciais, as Atividades Virtuais, os trabalhos e apresentações, participar dos 
fóruns das disciplinas e, se for elegível, realizar a Avaliação de Proficiência e o Desafio Nota Máxima. 

Atividades Transversais

O que são?
São as atividades que se realizadas no período letivo valem pontos para todas as disciplinas da sua grade atual, incluindo o 
seminário.

Quais são as atividades?
• Produção textual (PTG/PTI): são trabalhos em grupos ou individuais, no caso do 100% online, resultantes das 

atividades de auto estudo dos alunos.  Esses trabalhos são propostos pelos professores durante o semestre, de forma a 
contemplar a interdisciplinaridade do conteúdo estudado. Os alunos podem submeter o trabalho em desenvolvimento 
para apreciação prévia dos tutores, contando com suas orientações até a entrega final.  

• Avaliação de Proficiência (AP): A avaliação de proficiência foi desenvolvida para avaliar o seu desempenho no curso, a 
partir de uma avaliação de larga escala e comparável nacionalmente. Além de acompanhar seu desenvolvimento, ela 
ajuda a identificar lacunas de aprendizagem do modelo acadêmico para que possamos aprimorar o ensino.

• Desafio Nota Máxima (DNM): Planos de estudos personalizados disponibilizados na plataforma Desafio Nota Máxima 
(www.desafionotamaxima.com.br) para a melhoria do seu desempenho.



6. Como funciona a 2ª chamada?

A segunda chamada está elegível quando você não realizar a 1ª chamada da Prova Presencial ou Avaliação de Proficiência
da disciplina. Só será possível realizar as Provas de Segunda Chamada caso você tenha realizado a solicitação no AVA.

Disciplinas Regulares
Caso você perca a Prova Presencial é possível realizar a segunda chamada desta avaliação valendo a mesma pontuação:
5.000 pontos nas disciplinas regulares

Avaliação de Proficiência
Caso você perca a Avaliação de Proficiência é possível realizar a segunda chamada desta avaliação valendo a mesma
pontuação: 1.500 ou 3.000 pontos.
*Apenas para disciplina que possuem esse tipo de avaliação.



7. Como funciona a Recuperação?

Disciplinas Regulares e Disciplinas Regulares com Atividade Prática

A Recuperação será disponibilizada caso você não atinja o critério de mínimo de pontuação na Prova Presencial e caso
tenha realizado a primeira ou segunda chamada.

A Recuperação substituirá somente os pontos das Prova Presencial e valerá 5.000 pontos.

Para ser aprovado após a Recuperação, mantem-se os mesmos critérios.

Importante:
A prova presencial de recuperação vale 5.000 pontos e substitui a nota da 1ª ou 2ª chamada que o aluno realizou e não
logrou êxito acadêmico. Esta não recupera as outras atividades avaliativas, que possuem regras especificas de
recuperação, programadas no cronograma de atividades dos alunos no decorrer do semestre.



8. Qual será a média no histórico escolar?

O total de pontos disponível em cada disciplina é de 14.000 pontos ou 12.000 pontos dependendo do nível da disciplina. 
Cada 1.000 pontos equivalem a 1,0 na média final do semestre, porém qualquer pontuação acima de 10.000 pontos será 
convertida em nota 10.

Quando não for atingido o Critério de Aprovação de Prova Presencial a média final no seu histórico escolar será a 
pontuação obtida nas atividades obrigatórias, onde cada 1.000 pontos equivalem a 1,0 na média final do semestre.

Exemplo: 
Se a pontuação total na disciplina for 8.500 pontos e a pontuação da Prova Presencial for 3.700 pontos, sua média final 
será 8,5. Mas se a pontuação nas atividades obrigatórias (com peso mínimo) for 700 pontos você não atingiu o critério 
mínimo para aprovação e sua média final será 0,7.


