
 
 
 

 
 
 
 
 

Para a avaliação do conhecimento e aprovação na disciplina é preciso a obtenção de uma nota fina (NF), o 
estudante possui três momentos de avaliação, a saber: 
exame deRecorrência (ER), constituindo cada momento uma oportunidade para 
A nota final da disciplina por frequência (NF
Trabalhos de Pesquisa, ponderadas da seguinte forma:

• Assiduidade e Participação (AP

• Trabalho Pesquisa 1 (TP 

• Trabalho Pesquisa 2 (TP 2) _ 
 
Cálculo da média de frequência
A partir destas avaliações obtém
 

• NF = 0.20xAP +0.40 x
 
Cada avaliação é contada de 0 a 20 valores,
nas aulas e os Trabalhos para 
consistem em duas componentes, trabalho escrito (T.E), com peso de 60% na nota do trabalho 
apresentação oral suportada por um PowerPoint, com peso de 40% na nota do trabalho. 
trabalhos de pesquisa é calculada da seguinte forma: 
 
A NF determina a aprovação ou não 

• NF <10         Excluído (e reprovado na disciplina);

• NF ≥10; NF ≤14        (Admitido ao Exame Normal 

• NF ≥ (15)              Dispensado (e aprovado na disciplina).
 
Para os discentes admitidos automaticamente ao Exame Normal (EN), ainda beneficiam
frequência (NF), no entanto, é 
seguinte forma: 

• 50% NF – nota final por frequência 

• 50% EN – nota do Exame Normal (EN)
A partir daqui obtém-se, então, que a Nota de Final por Exame Normal (EN), é assim calculada:

• NE = 0.5x NF + 0.5x EN
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Para a avaliação do conhecimento e aprovação na disciplina é preciso a obtenção de uma nota fina (NF), o 
estudante possui três momentos de avaliação, a saber: por frequência (NF); por Exame Normal

), constituindo cada momento uma oportunidade para passar n
por frequência (NF1) é calculada como média da Assiduidade e Participação
ponderadas da seguinte forma: 

Assiduidade e Participação (AP) _ 20%  

Trabalho Pesquisa 1 (TP I) _ 40%  

Trabalho Pesquisa 2 (TP 2) _ 40%  

ncia 
A partir destas avaliações obtém-se a Nota de Final por frequência (NF), assim calculada:

x TP 1 + 0.40xTP2  

0 a 20 valores, sendo que a Assiduidade e Participação
para Casa (TPC’s) dados ao longo do semestre; os trabalhos de pesquisa 

consistem em duas componentes, trabalho escrito (T.E), com peso de 60% na nota do trabalho 
apresentação oral suportada por um PowerPoint, com peso de 40% na nota do trabalho. 

de pesquisa é calculada da seguinte forma: Nota Trabalho = 0.60*T.E + 0.40*A.

A NF determina a aprovação ou não na disciplina nas seguintes condições: 

NF <10         Excluído (e reprovado na disciplina); 

≥10; NF ≤14        (Admitido ao Exame Normal - NE) 

≥ (15)              Dispensado (e aprovado na disciplina). 

Para os discentes admitidos automaticamente ao Exame Normal (EN), ainda beneficiam
é necessário o cálculo da nota final por Exame Normal (NE), ponderados da 

nota final por frequência  

nota do Exame Normal (EN) 
se, então, que a Nota de Final por Exame Normal (EN), é assim calculada:

x EN. 

 Item Valor Data

Ambiente e 
Assiduidade e Participação 20% Todo 

Trabalho Pesquisa 1 (TP 1) 40% 8ª Semana

Trabalho Pesquisa 2 (TP 2) 40% 15ª Semana

valiação 

Para a avaliação do conhecimento e aprovação na disciplina é preciso a obtenção de uma nota fina (NF), o 
Exame Normal (NE) e por 

passar na disciplina. 
Assiduidade e Participação e dois 

se a Nota de Final por frequência (NF), assim calculada: 

Assiduidade e Participação consiste na presença 
os trabalhos de pesquisa 

consistem em duas componentes, trabalho escrito (T.E), com peso de 60% na nota do trabalho e 
apresentação oral suportada por um PowerPoint, com peso de 40% na nota do trabalho. A nota dos 

A.O 

Para os discentes admitidos automaticamente ao Exame Normal (EN), ainda beneficiam-se da nota de 
necessário o cálculo da nota final por Exame Normal (NE), ponderados da 

se, então, que a Nota de Final por Exame Normal (EN), é assim calculada: 

Data 
odo semestre 

ª Semana 

ª Semana 


