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REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

DOS CURSO DE GRADUAÇÃO DAS FACULDADES IDAAM 

 

Art. 1º O disposto nessa resolução aplica-se aos alunos matriculados nas 

disciplinas integrantes da matriz curricular em vigor e válido para todos os 

cursos de graduação das Faculdades IDAAM. 

 

Art. 2º A avaliação da aprendizagem é parte integrante do processo de ensino 

e mantém uma relação direta com a proposta pedagógica e o currículo do 

curso. 

 

§ 1º A avaliação da aprendizagem contempla diferentes aspectos da ação 

pedagógica, como: 

I. a apreensão do conhecimento na área respectiva; 

II. a construção de conhecimentos de forma ativa e colaborativa entre os 

alunos; 

III. a capacidade de analisar e propor soluções  para situações-problema; 

IV. a manifestação da compreensão entre as diversas áreas do 

conhecimento presentes no curso; 

V. a capacidade de utilização de raciocínio metodológico na área do 

conhecimento específico da disciplina; 

VI. a manifestação da compreensão das relações entre teoria e prática. 

 

§ 2º As atividades de ensino-aprendizagem serão disponibilizadas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem ou disponibilizadas em um Roteiro da Aula, onde 

devem conter os materiais didáticos ou as orientações necessárias para 

bibliografia específica que tratam do tema da atividade acadêmica e que 

possam ajudar o aluno a aprender por si mesmo. 

 

§ 3º Os materiais não devem se limitar apenas ao que será abordado na sala 

de aula; devem, também, permitir ao aluno o estudo aprofundado do tema a ser 

tratado. 
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§ 4º As avaliações da aprendizagem devem medir conteúdos e competências 

propostos e estabelecidos no Plano de Ensino do componente curricular, não 

apenas o que foi trabalhado na sala de aula, mas trabalhados pelos diferentes 

recursos pedagógicos estabelecidos no roteiro das aulas. 

 

Art. 3º Os instrumentos de avaliação, respeitado o projeto pedagógico de cada 

curso, podem compreender: 

I. Prova escrita ou oral; 

II. Seminários; 

III. Trabalhos práticos; 

IV. Pesquisa individual ou em grupo; 

V. Elaboração de artigo científico; 

VI. Elaboração de sínteses ou resenhas de textos; 

VII. Fichamentos de obras ou capítulos de obras; 

VIII. Outros instrumentos que o professor considerar conveniente. 

 

Art. 4º Os professores integrantes do Colegiado do Curso são os responsáveis 

pela seleção, organização e aplicação dos instrumentos de avaliação da 

aprendizagem. 

 

Art. 5º A avaliação da aprendizagem será realizada, em cada semestre, por 

meio de dois bimestres, denominadas Bimestre 1 (B1) e Bimestre 2 (B2). 

 

§ 1º O período de realização, início e término, de cada bimestre B1 e B2 serão 

definidos no Calendário Acadêmico do respectivo Semestre Letivo. 

 

§ 2º A cada bimestre, será atribuída uma nota, de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), 

utilizando-se de diversos procedimentos de avaliação a critério do docente ou 

definidos pelo Colegiado do Curso, 

 

§3º A forma de aplicação das avaliações, bem como os instrumentos a serem 

utilizados, pesos, datas e valores, deverão ser detalhados no plano de ensino 
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do professor e aprovados pelo colegiado do curso, respeitando-se as 

especificidades da disciplina/curso. 

 

§4º A média aritmética simples entre os dois bimestres comporá a média 

semestral. 

 

Art. 6º O aluno deverá fazer as avaliações à caneta ou quando for o caso, 

digitadas, pois o que estiver à lápis não terá direito à revisão de prova.   

 

Art. 7º Atribui-se nota zero ao aluno que utilizar de meios ilícitos nas avaliações 

da aprendizagem. 

 

Art. 8º O professor deve comunicar ao aluno o resultado das avaliações 

parciais da aprendizagem, no máximo quatorze dias após a aplicação dos 

instrumentos de avaliação. 

 

Parágrafo único. O docente deve entregar as avaliações, depois de corrigidas, 

fazendo a devolutiva das dificuldades e facilidades demonstradas pelos alunos. 

 

Art. 9º Fica aprovado na disciplina o aluno que obtenha média semestral igual 

ou superior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 

das aulas e demais atividades desenvolvidas na modalidade presencial. 

 

Art. 10. Fica sujeito ao exame final o aluno que obtenha, em qualquer 

disciplina, média semestral igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 6,0 (seis) 

e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais 

atividades desenvolvidas na modalidade presencial. 

 

§ 1º O exame final é realizado, conforme previsto no Calendário Acadêmico, 

sempre ao final do semestre letivo e o conteúdo correspondente ao previsto no 

Plano de Ensino semestral da disciplina. 
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§ 2º Quando o aluno realizar o exame final, a média de aprovação resultante 

da média aritmética entre a nota do exame e a média semestral deverá ser 

igual ou superior a 6,0 (seis). 

 

§ 3º O aluno que não atingir média de aprovação deve repetir a disciplina nos 

semestres seguintes, de acordo com a resolução específica das dependências. 

 

Art. 11. Fica reprovado automaticamente na disciplina o aluno que obtenha 

média semestral inferior a 4,0 (quatro) ou não alcançar a frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades desenvolvidas 

na modalidade presencial, neste caso, independente da média final obtida. 

 

Art. 12. O exame final e também as demais provas são realizados mediante 

assinatura de Ata de Provas, que será apresentada pelo professor aos alunos 

antes do início do exame ou das provas. 

 

Art. 13. Esta resolução não se aplica aos Estágios Supervisionados, Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) e Atividades Complementares que seguem 

regulamento específico. 

 

Art. 14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso das 

Faculdades IDAAM e, em última instância, pelo Conselho Superior (CONSU). 

 

Art. 15. Este regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo CONSU. 


