Modelo de Avaliação - 2022
Essas mudanças estão conectadas com o objetivo de trabalhar em prol da educação,
formando na prática, profissionais e cidadãos para o mercado de trabalho e para a
vida.
Apresentamos o modelo de avaliação nas modalidades Presencial, Mix, EAD e
Semipresencial.

PRESENCIAL
A média da modalidade presencial se comporá na soma de P1 que será composta
por atividades diversas propostas pelo professor e a avalição, mais a nota do P2,
que é a realização do projeto integrador.

Disciplinas MIX (100% Online)
O novo Mix propõe que a disciplina seja elaborada a partir de Processos de Construção
de Aprendizagem – PCA. O conteúdo da disciplina deve ser dividido em dois PCAs e
cada um deles gera uma entrega, que comporá a média, isto é, o PCA será a avaliação
a ser realizada pelo estudante (P1+P2) /2. A média para aprovação continua sendo ≥
7,0.
Os PCAs ocorreram de acordo com as datas já estipuladas em calendário acadêmico.
O formato da avaliação do PCA, fica a critério de cada docente.

EAD
Na modalidade EAD a média comporá pela soma das atividades realizando no
ambiente virtual (NAVA) mais a nota da avaliação (NPROVA).

SEMIPRESENCIAL
Nos cursos semipresenciais os alunos devem ficar atentos, pois, no curso eles terão
disciplinas da EAD e disciplinas MIX.

AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
A Avaliação Substitutiva consiste em uma oportunidade adicional de avalição,
possibilitando a melhora no desempenho acadêmico do aluno e de sua média final.
Ela é realizada ao final da disciplina, antes do exame final.
A nota obtida na Avaliação Substitutiva, substituirá a nota da média, desde que essa
seja maior.
Para ter acesso à Prova Substitutiva, o estudante precisará abrir protocolo, através do
aluno online/ Secretaria Virtual/ Solicitação da Avaliação substitutiva, conforme data
estipulada em calendário acadêmico. A avaliação é cobrada por disciplina. Caso o
aluno não atinja a média ≥ 7,0, ele estará automaticamente para exame final.

EXAME FINAL
Todos os alunos que não obtiveram a média mínima 7,0 na disciplina, terá direito a
realizar o exame final independente da média anterior.

No exame final será cobrado o conteúdo do semestre/módulo ou fase conforme a
disciplina cursada. E o estudante terá que atingir a média ≥ 7,0 para ser aprovado.
Desejamos a todos bons estudos!
Preparação para transformar o seu mundo e o nosso.
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