
 
 

 

RESOLUÇÃO 012-A/20 – CAS 

 

APROVA OS PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM DAS DISCIPLINAS OFERTADAS NA 
MODALIDADE A DISTÂNCIA EM CURSOS DE 
GRADUAÇÃO PRESENCIAIS DO UNIDEP. 

 

        Considerando os encaminhamentos realizados pela Pró-
Reitoria Acadêmica; 

        O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 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, ofertados na modalidade a distância, 
em cursos da modalidade presencial do Centro Universitário de Pato Branco – 
UNIDEP. 

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 
online será realizada por meio de avaliações dissertativas e de múltipla escolha, e 
atividades online de autocorreção (avaliação formativa), no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). 

§ 1º - Para as disciplinas na modalidade a distância são consideradas atividades 
avaliativas: provas escritas, atividades de campo, discussões orientadas e outros 
propostos pelos respectivos professores e aprovados pelos coordenadores de 
cursos 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 Na composição das notas serão observados os critérios envolvendo as 
diferentes ações que compõem as atividades online. 

§1º- São consideradas atividades online as integrantes do AVA: atividades de 
autocorreção no formato de questionários, fóruns de discussão, atividade 
dissertativa no formato de questionário aberto, simulado e avaliação final por meio 
de questionários de múltipla escolha considerando, obrigatoriamente, os seguintes 
aspectos: 



 
 

I. As atividades de autocorreção deverão ser compostas por 20 atividades, 
com questões objetivas de múltipla escolha, valendo um ponto cada, para 
cada unidade de aprendizagem ofertada; 

II. O fórum avaliativo deverá possuir característica de questão aberta, 
discursiva/reflexiva, que favoreça a discussão entre os pares, envolvendo 
conteúdos de mais de uma unidade de aprendizagem – na quantidade de 
dois fóruns para N1 e dois fóruns para N2; 

III. A atividade dissertativa deverá ser respondida pelo aluno, postada no AVA 
e corrigida pelo professor tutor. 
 

§2º -  As atividades online comporão 100% (cem por cento) da nota final disciplina, 
com os seguintes pesos proporcionais:  

I. Parcial N1 (40%): 10% de atividades de autocorreção no AVA 
(distribuídos em 10 atividades valendo 1%), 15% de fóruns de 
discussão (distribuídos em 2 fóruns valendo 7,5% cada), e 15% de 
atividade dissertativa. Sendo as duas últimas (fórum e atividade 
dissertativa) respondida e postada no AVA pelo aluno, e corrigida pelo 
professor tutor, enquanto que a pontuação das atividades de 
autocorreção é computada automaticamente pelo AVA, dependendo 
exclusivamente da participação do aluno, sendo assim, possuem 
tentativas ilimitadas. 

II. Parcial N2 (60%): 10% de atividades de autocorreção (distribuídos em 
10 atividades valendo 1%, com pontuação computada 
automaticamente pelo AVA, dependendo exclusivamente da 
participação do aluno, sendo assim, possuem tentativas ilimitadas), 
15% de fóruns de discussão (distribuídos em 2 fóruns valendo 7,5% 
cada, respondida e postada no AVA pelo aluno, e corrigida pelo 
professor tutor), 5% do Simulado da Avaliação Final e 30% da 
Avaliação Final, sem consulta a ser realizada no AVA, nas 
dependências da Instituição ou via plataforma, conforme determinado 
pela Pró-Reitoria Acadêmica e comunicado pelo NEaD, e conteúdo 
cumulativo (sendo essas últimas atividades compostas por uma única 
tentativa, com limite de tempo para finalização, e corrigida 
automaticamente pelo AVA). 
 

Art. 5º A aprovação do acadêmico em cada componente curricular (disciplina) 
está condicionada à obtenção de, no mínimo, setenta pontos (70,0) na nota final. 

    §1º- A nota final será obtida mediante a soma das notas N1 e N2 após a conclusão 
da carga horária da disciplina. 

    § 2º- O aluno que obtiver nota final igual ou superior a 70,0 pontos após a 
realização das atividades, encontrar-se-á aprovado na disciplina. 

   §3º- A obtenção de nota final menor que 70,0 (setenta) pontos e maior ou igual a 
40 (quarenta) pontos confere direito ao aluno a submeter-se ao Exame Final da 
disciplina.  



 
 

   § 4º - A nota do Exame Final será equivalente a 100 (cem) pontos e é obtida pela 
aplicação de uma avaliação individual e sem consulta, composta por questões 
contextualizadas objetivas e discursivas que versem sobre o conteúdo trabalhado ao 
longo do 1º e 2º bimestre da disciplina. O Exame Final é composto por uma prova 
sem consulta a ser realizada no AVA, nas dependências da Instituição. 

   § 5º - A média final da disciplina, após exame, resultará da média aritmética da 
nota obtida no Exame Final e a média final da disciplina. 

 
   § 6º - 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. 
 
      Art. 6º. O aluno ao concluir sua avaliação (Prova Final ou Exame Final), 
imediatamente passa a ter acesso a ela por meio da plataforma CANVAS com a 
marcação das questões. 
 

§ 1º - 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 (Prova Final ou Exame Final).  

 

§ 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 Nacional de EaD para 

análise. 

 

      Art. 7º. 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 029/19 - CAS.  

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

disposições em contrário. 
 

 
Dê-se ciência.  
Cumpra-se. 

 
Pato Branco, 27 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

                   Kelen Beatris Lessa Manica 

       Reitora 

 


