O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) lhe dá
acesso ao material de leitura, videoaulas e outras
mídias interativas para estudo, com
acompanhamento de professores e tutores que
promovem discussões em grupo e esclarecem as
suas dúvidas.

SISTEMA
DE AVALIAÇÃO
DE APRENDIZAGEM

O AVA prioriza a colaboração entre você, seus
colegas e seus tutores. Por isso, a sala de aula
virtual é um espaço colaborativo, onde a sua
participação é decisiva para o seu sucesso
acadêmico! Para que você possa atingir os
objetivos de aprendizagem, temos instrumentos e
estratégias on-line e presenciais e, durante todo o
seu processo de estudo, você encontrará atividades
avaliativas e não avaliativas.

UNIFIL EAD

ATIVIDADES NÃO AVALIATIVAS

ATIVIDADES AVALIATIVAS

• Fixam os conceitos trabalhados nas aulas.

• Promovem a participação do aluno de forma
ativa na elaboração/análise/síntese e/ou
resolução de situações contextualizadas.

• Não são pontuadas.

• São desenvolvidas em Fórum de discussão
e/ou atividades objetivas e discursivas.

• São complementares nos estudos.
• Possuem chave de correção.

• O seu tutor e professor darão retorno seguindo
indicadores e critérios já apresentados na
disciplina.aula.

• São desenvolvidas em Fórum de discussão
e/ou atividades objetivas e/ou discursivas.

PESOS E TIPOS DE ATIVIDADES AVALIATIVAS
CURSOS DE GRADUAÇÃO SEMIPRESENCIAIS

A1

A2
Conjunto de Avaliações
realizadas presencialmente
Nota 100, peso 60.

Avaliação Online.
Nota 100, peso 40.

• A1 – Avaliação Online: Composta por Fórum Avaliativo, atividades objetivas e/ou discursivas.
• A2 – Avaliação Presencial: Conjunto de avaliações realizadas nos encontros presenciais.

PESOS E TIPOS DE ATIVIDADES AVALIATIVAS
CURSOS DE GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA

A1

A2

Avaliação Online.
Peso 40.

Projeto Integrador e
Prática Pedagógica
(Atividade presencial)
Peso 30.

A3
Prova Presencial
Peso 30.

• A1 – Avaliação Online: Composta por Fórum Avaliativo, atividades objetivas e/ou discursivas.
• A2 - Avaliação - Projeto Integrador (Bacharelados e Tecnólogos) e Prática Pedagógica
(Licenciaturas): Composta por atividade avaliativa que visa a integração dos conhecimentos
adquiridos no semestre, bem como oportunizar vivência prática profissional a fim de aplicar o
conhecimento em situações reais. Online será apresentado o direcionamento da avaliação,
sendo finalizada no encontro presencial.
• A3 – Prova Presencial: a ser aplicada em dia e horário já previsto em calendário da turma,
disponível no AVA.
Esteja atento às datas de encerramento para a realização das atividades avaliativas da(s) sua(s) disciplina(s).
Se houver dúvidas, contate seu tutor para obter mais orientações.

APROVAÇÃO
Para obter aprovação em cada disciplina o aluno deverá atender aos seguintes critérios.

• Grau numérico igual ou maior que 7,0 na média Final da disciplina envolvendo todas as
etapas avaliativas (on-line e presencial)
Calcule assim:

(A1 X 0,40) + (A2 X 0,30) + (A3 X 0,30)
• Prova de Exame O aluno que não atingir a média final 70 na disciplina deverá realizar o
exame, e será aplicado presencialmente de acordo com o calendário de sua turma.
• A nota de aprovação no exame deverá ser igual ou superior a 6,0 pontos por meio de
média aritmética entre a média da disciplina e a nota do exame.

Calcule assim: (Média Final da Disciplina + Nota Exame/2)

FIQUE ATENTO! O aluno que não realizar a prova presencial na data prevista em calendário de
cada turma deverá solicitar a segunda chamada em até 72 horas após a data que foi realizada a
prova. Esta solicitação deve ser realizada pelo aluno no protocolo da UniFil, podendo ser
pessoalmente ou por email: protocolo@unifil.br.
NÃO ESQUEÇA O PRAZO, CASO CONTRÁRIO, SEU PEDIDO SERÁ INDEFERIDO.

