
 

 

Critérios de Avaliação 

 

Os critérios de avaliação da UNIPAC Uberlândia são definidos no Regimento e no Manual do Aluno. 

            

Regimento: Capítulo IV- Do funcionamento dos cursos de graduação, Seção IV- Da Verificação do Rendimento nos 

Estudos: 

(.....) 

Art. 71. A verificação do rendimento escolar é feita por componente curricular levando-se em conta a frequência e o 

aproveitamento nos estudos, conforme exigências legais.  

§2º Entende-se por aproveitamento o resultado do processo de avaliação obtido pelo aluno nas atividades  e/ou provas realizadas 

em cada componente curricular. 

§3º A apuração do aproveitamento em cada disciplina de curs o de graduação é feita por pontos cumulativos, em uma escala de 

0(zero) a 100(cem) pontos, em ordem crescente, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver no mínimo 60(sessenta) 

pontos. 

§4º Nas disciplinas on line a distribuição dos pontos está regulamentada em Resolução Específica. 

 

No periodo da pandemia pela COVID-19,houve necessidade de adequação da verificação do rendimento nos estudos,passando 

a avaliação nas disciplinas a ser organizada em duas etapas a saber: 

I- primeira etapa valendo 50 (cinquenta) pontos; 

II- segunda etapa valendo 50 (cinquenta) pontos. 

São  adotados instrumentos avaliativos diversificados nas avaliações, inclusive, com a limitação de notas a serem aferidas, 

exclusivamente, somente por meio de provas dentro das etapas respectivas, conforme detalhado no plano de aprendizagem, 

aprovado pela Coordenação de Curso e apresentado ao aluno no início de cada semestre letivo. 

 As etapas contemplam pelo menos uma prova escrita, sendo que, especificamente na segunda etapa, deve ser realizada uma 

avaliação individual, elaborada pelo professor, que contemple o conteúdo integral da disciplina no semestre ou, ainda, de caráter 

interdisciplinar. 

No caso de disciplinas teórico-prátias a prova deverá possuir questões que envolvem o conhecimento teórico aliado ao 

conhecimento prático,inclusive se necessário,com aplicação em laboratório/espaço da prática da área. 

Com a suspensão das aulas e atividades presenciais,foi autorizado pelo MEC/INEP,a aplicação de avaliação remota com a 

utilização das ferramentas digitais. 

Com a publicação de legislação que autoriza o retorno às aulas presenciais, em 2022/1 as avaliações (provas) serão realizadas 

de forma presencial. 

Após a divulgação do resultado das avaliações da primeira e segunda etapas avaliativas, o que deverá ocorrer no prazo máximo 

de 10 (dez) dias de sua aplicação, as provas aplicadas de forma presencial devem ser devolvidas aos alunos. 

 

Distribuição de notas-Pontuação total:100 pontos durante o semestre 

A-Disciplinas Presencias: 

I- Primeira Etapa Avaliativa- Subtotal: 50 Pontos 

a) Avaliação Transversal (Simulado ENADE):  10,0 pontos (prova) 

b)Trabalhos: 15,0 pontos-aplicados em sala e no extraclasse como AECO-Atividade Extra classe Orientada(estudos para fixação e 

aprofundamento dos conteúdos inseridos no Portal Blackboard pelo professor ); 

c)A1-Prova individual e escrita:25,0 pontos 

 

II- Segunda Etapa Avaliativa- Subtotal:50 Pontos 

d)-Seminário Interdisciplinar: 15,0 pontos. 

e)A2-Prova individual,cumulativa do semestre e escrita: 35,0 pontos. 

 
 

FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - FUPAC 
 

FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE UBERLÂNDIA 



 

 

B-Disciplinas On Line: 

I-Primeira Etapa Avaliativa-Subtotal:50 Pontos 

a)AAV-Atividades Avaliativas Virtuais-20 pontos 

b) Encontro das disciplinas On Line:5,0 pontos. 

c) A1-Prova individual e escrita: 25,0 pontos  

 

II-Segunda Etapa Avaliativa- Subtotal:50 Pontos 

d)AAV-Atividades Avaliativas Virtuais-10 pontos  

e) Encontro das disciplinas On Line:5,0 pontos. 

c)A2- Prova individual,cumulativa do semestre e escrita: 35,0 pontos  

 

Seção VI- Da Aprovação 

Art. 77  Estará aprovado em curso de graduação o aluno que obtiver como resultado final 75% (setenta e cinco por cento) ou mais 

de frequência, nas disciplinas presenciais, da carga horária total ofertada no período e 60% (sessenta por cento) ou mais dos 

pontos distribuídos, sendo que as referidas apurações se dão em cada disciplina, presencial e on line. 

 

Nos componentes abaixo relacionados, o aluno deve obter por período, quando for o caso, os seguintes resultados:  
I- “atividade cumprida” nas atividades complementares, prática de ensino, projeto interdisciplinar ou prática profissional, 

conforme o curso:  

II- “apto” no estágio supervisionado; e  

III- “satisfatório” no trabalho de conclusão de curso.  

§ 2º O aluno que não alcançar, os resultados conforme disposto é considerado reprovado no componente. 

 

Seção VIII - Da Dependência, da Adaptação e do Aproveitamento de Estudos 

Art. 88 A Faculdade admite o uso da dependência e da adaptação do aluno nos cursos de graduação.  

Art. 89 Para ter direito ao cumprimento de qualquer procedimento de adaptação e/ou dependência, em todas as suas 

modalidades, o aluno deve estar matriculado, conforme disposto neste Regimento. 

§ 1º Cabe ao aluno, cobrir os custos de seus estudos de dependência e/ou adaptação na forma disposta no contrato firmado no 

ato da matrícula. 

§ 2º A dependência pode ser cumprida pelo aluno em uma das modalidades abaixo descritas, conforme o caso,  obedecidas, ainda, 

todas as determinações deste Regimento e as normas regulamentares próprias da Faculdade: 

I- em período letivo regular, no qual o componente esteja sendo oferecido, desde que haja compatibilidade de horário para o 

aluno; 

II- excepcionalmente, em horários alternativos, podendo, inclusive, ser nos sá bados não letivos. O aluno deve cumprir 

integralmente o conteúdo e a carga horária da disciplina, conforme previsto na matriz curricular; 

III- sob a forma de Estudos Independentes; e 

IV- on line, após aquiescência da coordenação de curso e da direção, obedecidas, ainda, as normas legais  

aplicáveis. 

§ 3º A dependência de que trata o § 2º, inciso II, somente é ofertada de forma excepcional e passa pela análise discricionária da 

Direção que, observando os elementos no caso concreto e, desde que se forme turma com número mínimo de alunos, que cubra 

os custos ou com qualquer número de alunos que arque com os mesmos, poderá deferir. 

§ 7º O aluno reprovado somente em frequência, ou conjuntamente em nota e frequência, deve cumprir a carga horária da(s) 

disciplina(s) na(s) qual (ais) foi reprovado e obter o mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos nas avaliações e cumprir, 

no mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) da frequência. 

§ 8º O aluno reprovado somente em nota pode fazer Estudos independentes *. 

§ 9º A modalidade de Estudos Independentes * e a que se refere o inciso IV se aplicam somente às disciplinas com conteúdos 

exclusivamente teóricos. 

§10 No caso dos estudos independentes,o aluno recebe um plano de estudos organizados pelo professor e aprovado pela 

coordenação. 

*A oferta da modalidade de Estudos Independentes dependerá da aprovação da Coordenação de curso e Colegiado por meio 

de ata e está descrita no Projeto Pedagógico do curso,tendo o aluno obtido pontuação mínima deferida pelo Colegiado dos 

cursos e Comitê de Gestão. 



 

 

 

 

Divulgação de Notas e Faltas 

 

O aluno deverá acompanhar na Secretaria ON-LINE- sistema Ischolar- o lançamento de suas notas e faltas no site  

www.unipacuberlandia.com.br através de seu número de matrícula e senha. 

O professor deverá entregar todas as provas realizadas pelos alunos em até 05 dias após sua  realização ou no próximo horário de 

aula da disciplina. No caso das disciplinas On Line serão entregues no próximo Encontro Presencial. 

Cabe ao acadêmico verificar suas notas e faltas a cada processo avaliativo, fazendo a conferência dos  registros de acordo com os 

resultados obtidos. 

No periodo da pandemia pela Covid-19,as provas e trabalhos foram aplicados no formato on line e as questões objetivas corrigidas 

pela ferramenta util izada,sendo as questões discursivas corrigidas pelo próprio professor. 

Com o retorno às aulas e atividades de forma presencial no semestre 2022/1,estando sujeito à legislação municipal,estadual e 

federal,as provas aplicadas de forma presencial devem ser entregues aos alunos no período acima determinado. 

 

Revisão de Notas/Faltas 

 

Para revisão de notas/faltas há necessidade de o aluno solicitar no Protocolo.  

O prazo para protocolo para análise de notas e/ou faltas é de até 30 dias após o encerramento de cada etapa do processo 

avaliativo (Etapa 1 e Etapa 2). 

A análise da revisão de notas e faltas somente será realizada em relação às disciplinas que estão sendo cursadas no semestre 

letivo vigente. 

 

Elaboração: Direção Acadêmica 

Fonte: Regimento Geral e Manual do Aluno. 

Aprovado pelo Comitê de Gestão em  13/12/21. 


