Critério de avaliação para os cursos a distância do UNIFEMM
Todas as disciplinas terão para a formação da média final, as seguintes avaliações:
- Atividade Online (AO) - serão cinco por disciplina, com 5 questões cada. São atividades realizadas via
ambiente virtual (AVA), você encontra essas atividades na seção “Atividades Avaliativas”, no AVA. Serão
realizadas 5 AO´s por disciplina/etapa. As datas de início e término de cada AO estão no Calendário
Acadêmico e também no Cronograma de atividades. Cada AO é composta por cinco questões de
múltipla escolha.
- Atividade Prática Online (APO) - todas as disciplinas terão “Atividade Prática Online” e devem ser
realizadas de acordo com o Cronograma de atividades, que se encontra disponível na seção “Plano de
Ensino/Cronograma” no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e com o Roteiro de Estudos da
disciplina, disponível no AVA.
- Prova Objetiva Presencial - é por disciplina, ou seja, a nota obtida em cada prova vale para a disciplina
da etapa que você está no momento. A prova deve ser realizada no polo de apoio. São propostas
questões objetivas referentes aos conteúdos estudados em cada disciplina. Cada aluno deverá agendar
junto ao seu polo o dia e horário de cada prova objetiva presencial. Consulte o seu Cronograma para
verificar quais são os prazos disponíveis.

-

Prova Discursiva Presencial - é por disciplina, ou seja, a nota obtida em cada prova vale para a
disciplina da etapa que você está no momento. A prova deve ser realizada no polo de apoio. São
propostas questões objetivas referentes aos conteúdos estudados em cada disciplina. Cada aluno
deverá agendar junto ao seu polo o dia e horário de cada prova discursiva presencial. Consulte o seu
Cronograma para verificar quais são os prazos disponíveis.
- Prova 2ª Chamada - Exclusiva para alunos que perderam o prazo da Prova Objetiva Presencial ou da
Prova Discursiva Presencial. As datas de solicitação estão indicadas no calendário acadêmico e no
Cronograma de Atividades. É cobrada por disciplina.
- Prova de 2ª Época - A 2ª Época é uma oportunidade de recuperação que é ofertada para os alunos que
não atingiram a nota na Disciplina suficiente para a aprovação direta (60) mas tiveram uma nota maior
ou igual a 30 e menor ou igual a 59.
Estas provas de 2ª Época devem ser agendadas e seguem os prazos e datas determinadas no
Cronograma. Consulte seu Cronograma.

Cálculo da nota final
Cada AO vale 100 pontos e a média das notas das AO’s terá peso 10 no cálculo da sua Média Final (NF).
A Atividade Prática Online (APO) vale 100 pontos e terá peso 20 no cálculo da sua Média Final (NF).
A Prova Objetiva (PO) vale até 100 pontos e terá peso 30 no cálculo da sua Média Final (NF).
A Prova Discursiva (PD) vale até 100 pontos e terá peso 40 no cálculo da sua Média Final (NF).
Todas as avaliações terão o valor de 100 pontos e sobre essa nota, será feita a média conforme
demonstrado abaixo. A aprovação do aluno se dará mediante aproveitamento mínimo de 60% nas
atividades propostas.

Será aprovado diretamente o aluno que obtiver nota final (NF) igual ou maior que 60 (sessenta).
Se a nota final (NF) obtida na disciplina for maior ou igual a 30 e menor ou igual a 59 o aluno ficará para
Prova de 2ª Época;
Se a média for igual ou menor que 29 o aluno estará Reprovado.
Para a modalidade semipresencial é obrigatória a frequência aos encontros presenciais agendados em
Calendário e no Cronograma e às provas presenciais objetivas e discursivas. A aprovação em qualquer
disciplina é condicionada à frequência de, no mínimo, 75 % das aulas presenciais em cada disciplina.
Para a modalidade EaD, 100% a distância, é obrigatória a frequência às provas presenciais objetivas e
discursivas. A aprovação em qualquer disciplina é condicionada à frequência de, no mínimo, 75 % das
aulas presenciais em cada disciplina.

Cálculo da Média Final após a 2ª Época
As notas obtidas nas provas objetivas e discursivas serão anuladas e substituídas pelos resultados das
provas de 2ª Época.
Cada AO vale 100 pontos e a média das notas das AO’s terá peso 10 no cálculo da sua Média Final (NF).
A Atividade Prática Online (APO) vale 100 pontos e terá peso 20 no cálculo da sua Média Final (NF).
A 2ª Época vale 100 pontos e terá peso 50 no cálculo da Média Final.

A aprovação do aluno se dará mediante aproveitamento mínimo de 60 pontos na Média Final.
Caso o aluno obtenha Média Final menor que 60, será necessário fazer Dependência.

