COMUNICADO SOBRE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2018

Prezados (as) alunos(as),

Informamos que a partir de FEVEREIRO DE 2018 serão realizadas mudanças no sistema
de avaliação EAD-UNITAU no intuito de ampliar e diversificar as possibilidades de
avaliação dos alunos.

COMO É HOJE?

Atualmente a NOTA FINAL de cada disciplina é composta pela soma da nota obtida nas
atividades realizadas na plataforma educacional (máximo de 4,0 pontos) com a nota
obtida na prova final da disciplina (máximo de 6,0 pontos).
Em cada uma das disciplinas é preciso obter um total de 6,0 pontos para ser aprovado.
Atualmente, o aluno que não alcançar esta pontuação ou que não tenha realizado a
prova na data estipulada no calendário, ou ainda aquele aluno que não esteja satisfeito
com o resultado final, pode requerer junto à secretaria uma prova substitutiva. A nota
desta prova substitutiva substitui apenas a nota obtida anteriormente na prova. A nota
das atividades realizadas na plataforma educacional não é substituída e tampouco pode
ser melhorada.

COMO SERÁ A PARTIR DE 2018?

A partir de Fevereiro de 2018 a NOTA FINAL de cada disciplina continuará sendo o
resultado da soma das notas do ambiente virtual de aprendizagem e da prova oficial,
com as seguintes mudanças:

1) A pontuação máxima obtida realizando as atividades da plataforma educacional
passará de 4,0 pontos para 4,9 pontos;
2) A pontuação máxima da PROVA FINAL DA DISCIPLINA passará de 6,0 pontos para 5,1
pontos.
3) Os alunos que não realizarem a prova oficial dentro do prazo estipulado pelo
calendário deverão solicitar uma PROVA ALTERNATIVA, e pagar uma taxa para realizála.
4) VOCÊ TERÁ UMA NOVA CHANCE: Todo aluno que obtiver aproveitamento inferior a
6,0 (seis) pontos e igual ou superior a 4,0 (quatro) pontos como nota final (somando-se
a nota do ambiente virtual + nota da prova final da disciplina) passará a ter direito a uma
prova de EXAME. Esta prova é gratuita, pontuada de 0 a 10 pontos. A “média final” será
o resultado da média aritmética entre a “nota final” e a “nota do exame”.

Para você entender melhor:

Um aluno que obteve 1,0 ponto no ambiente virtual e 3,0 pontos na prova oficial terá
como nota final 4,0 pontos (soma das notas). Com esta nota o aluno ainda não está
aprovado.
A partir de fevereiro 2018, o aluno irá realizar uma PROVA EXAME (prova gratuita). Esta
prova valerá no máximo 10,0 pontos. Para ser aprovado o aluno deve obter “média
final” mínima de 5,0 (cinco pontos), portanto, precisa tirar no mínimo 6 no Exame, ou
seja, acertar 60% das questões.

