
 
 

RESOLUÇÃO 003/22 –CONSEPE 

 
APROVA OS PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM DOS COMPONENTES CURRICULARES 
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO UNIDEP, OFERTADOS 
NA MODALIDADE A DISTÂNCIA.  

Considerando os encaminhamentos realizados pela Pró- Reitoria de Graduação; 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO APROVOU E EU, REITORA, NO 
USO DE MINHAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS, SANCIONO A SEGUINTE 
RESOLUÇÃO: 

 

Art.1º O disposto nessa resolução aplica-se ao processo de avaliação da 
aprendizagem dos componentes curriculares dos cursos de graduação ofertados na 
modalidade a distância do Centro Universitário de Pato Branco – UNIDEP. 

 

§ 1º - Componentes curriculares tais como Projeto de Extensão, Tópicos 

Integradores, Trabalho de Conclusão de Curso, Estágio Supervisionado poderão ter 

formatos de avaliação e composição de notas diferentes ao disposto nesta Resolução, 

cabendo sua normatização ao Colegiado de cada curso de graduação. 

Art. 2º As disciplinas dos cursos de graduação serão oferecidas em conformidade 
com a estrutura curricular dos respectivos cursos. 

Art. 3º A avaliação do desempenho dos estudantes em cada uma das disciplinas    será 
realizada por meio de atividades realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
e avaliações individuais presenciais. 

§ 1º - Para as disciplinas dos cursos ofertados na modalidade a distância são 
consideradas atividades   avaliativas: estudo de caso, gameficação, fórum de discussão, 
simulação, atividades práticas e outros propostos pelos respectivos professores e 
aprovados pelos coordenadores de cursos, equipe multidisciplinar e Núcleo de 
Educação a Distância (NEaD); 

 
§ 2º- As atividades avaliativas deverão ser executadas dentro dos prazos fixados     no 

calendário do curso e sem prejuízo das demais atividades. 
 
Art. 4º O desempenho e a aprovação dos acadêmicos nas disciplinas serão 

registrados a partir das notas parciais N1 e N2, conforme as seguintes diretrizes: 

 

I. As notas parciais variam de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos. 

II. A nota final deve ser maior ou igual a 70,0 (setenta) pontos. 

III. A obtenção de nota final menor que 70,0 (setenta) pontos e maior ou igual a 

40,0 (quarenta) pontos confere direito ao aluno a submeter-se ao Exame Final 

da disciplina. 

IV. A nota do Exame Final será equivalente a 100 (cem) pontos e deve ser 

obtida pela aplicação de uma avaliação individual, composta por questões 

contextualizadas objetivas e discursivas que versem sobre o conteúdo 



 
trabalhado ao longo do 1º e 2º bimestre da disciplina, conforme sistema de 

avaliação do componente curricular. O Exame Final é composto por uma prova 

sem consulta a ser realizada presencialmente. 

V. A média final da disciplina, após exame, resultará da média aritmética da 

nota obtida no Exame Final e a média final da disciplina. 

VI. Será considerado aprovado na disciplina, após a realização do Exame Final, 

o aluno que obtiver média final igual ou superior a 60,0 (sessenta) pontos. 

 

§ 1º -   A nota final da disciplina será composta pela soma das notas parciais N1 e 

N2, de acordo com a fórmula: 

 

N1 + N2 = Nota Final 

   
§2º - As notas parciais N1 e N2 serão compostas por: 

I. Estudo de caso, gameficação, fórum de discussão, simulação, atividades 
práticas, entre outros (uso de metodologias ativas definidas no plano de 
ensino aprovado) – 15 pontos; 

II. Atividade objetiva realizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – 5 
pontos; 

III. Avaliação individual presencial – 30 pontos. 

 
Art. 5º- O aluno tem direito a revisão de avaliação para o que deve protocolar o      

requerimento de revisão, junto ao NEaD (nead@unidep.edu.br) no prazo de dois dias 
úteis a contar da data da avaliação. 

 
§ 2º - O pedido de revisão elaborado pelo aluno deve apresentar claramente: a(s) 

questão(ões) alvo(s) da indagação e os motivos que invalidam a(s) questão(ões) 

(estrutura, conteúdo, correção, valor da(s) questão(ões), etc.). 

 
§ 3º - O pedido será encaminhado à Coordenação do Curso para análise. 

 
Art. 6º. O aluno que não realizar a(s) avaliação(ões) individual(is) sem consulta, 

previstas em cronograma divulgado pela Coordenação do NEaD poderá, amparado      por 
normativa institucional, solicitar Segunda Chamada de Avaliação, conforme a Resolução 
002/22 - CONSEPE. 

 
Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 

Dê-se ciência. 
Cumpra-se. 

 
Pato Branco, 30 de junho de 2022. 

 
 
 
 
                                                               Ornella Bertuol Antunes 
                                                                         Reitora 


