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RESOLUÇÃO CONSUN Nº 003, DE 15 DE JULHO DE 2021 

 

Dispõe sobre alterações nos procedimentos e 
critérios para verificação da aprendizagem nos cursos 
de graduação modalidade de educação presencial, 
excetuando-se o Curso de Medicina, no âmbito da 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – Uniarp. 

 
 

O Presidente do Conselho Universitário da UNIVERSIDADE ALTO 

VALE DO RIO DO PEIXE - UNIARP, no uso de suas atribuições,  

CONSIDERANDO o disposto no art. 8º, inciso V, do Regulamento 

Geral da UNIARP, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Dispor sobre as alterações nos procedimentos e critérios para 

verificação da aprendizagem nos cursos de graduação na modalidade de 

educação presencial, excetuando-se o Curso de Medicina, no âmbito da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP. 

 

Art. 2º. A norma da universidade que analisa seus acadêmicos através 

do chamado desempenho acadêmico, este por sua vez, segundo Jiménez 

(2000) é concebido como um construto que não só contempla atitudes e 

motivação dos acadêmicos, mas também outras variáveis intervenientes, como 

aspectos docentes, relação professor–aluno, etc. Conforme Magalhães e 

Andrade (2006, p. 2), o desempenho acadêmico, está relacionado a fatores 

como inteligência, habilidade e competência. O desempenho acadêmico 

demonstra as competências alcançadas pelo acadêmico, segundo Braga 

(2004, p.1) “a avaliação do desenvolvimento e do aprendizado dos 

acadêmicos, isto é, a determinação de quão bem os acadêmicos alcançam os 

objetivos acadêmicos, é uma das principais maneiras pelas quais as 

instituições demonstram suas efetividades.” De acordo com o desempenho 
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acadêmico e de acordo com o Projeto Político Pedagógico de cada curso, o 

acadêmico poderá ter a progressão nas fases letivas. 

§ 1º. A avaliação do desempenho acadêmico compreenderá a 

frequência (mínima de 75%) e o aproveitamento nos estudos, expresso em 

notas, os quais deverão ser atingidos conjuntamente. 

§ 2º. A frequência ao Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório ou 

similar, bem como ao Trabalho de Conclusão de Curso e/ou Monografia, serão 

executados de acordo com regulamento vigente de cada Curso de graduação e 

aprovado junto ao CONSUN e de acordo com os Regulamentos Gerais de 

Estágio e de Trabalho de Conclusão de Curso da Uniarp.  

 

Art. 3º. Os acadêmicos que possuam conhecimento extraordinário na 

disciplina a ser cursada, poderão, mediante requerimento protocolizado junto 

ao coordenador do Curso, requerer a realização de abreviação de estudos, de 

acordo com regulamento específico. As avaliações ocorrerão de acordo com 

resolução CONSUN nº 97 de 30 de outubro de 2019. 

 

Art. 4º. O aproveitamento acadêmico será verificado de forma 

sistemática no decorrer do semestre e registrado por meio de nota individual, 

em cada disciplina, de acordo com os objetivos propostos pela disciplina e pelo 

Projeto Político Pedagógico de cada Curso. 

§ 1º A verificação do alcance dos objetivos propostos por cada disciplina 

dar-se-á de acordo com os seguintes critérios: 

 

1ª MÉDIA – denominada - M1: composta por: 

1.1 ATIVIDADES: esta média será proposta pelo professor em seu 

plano de ensino, podendo ser composta por qualquer modalidade de 

atividade avaliativa, que segundo entendimento do professor esteja 

melhor adaptado para o ensino/aprendizagem do conteúdo até o 

presente momento ministrado. 
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1.2 As atividades a serem propostas pelo professor poderão, dentre 

outras, serem compostas por: 

a) Prova COM ou SEM CONSULTA: composta pelo conteúdo 

trabalhado até o presente momento. Prova em sistema dissertativo e 

objetivo, seguindo padrões do ENADE e/ou concursos públicos e/ou 

exames nacionais.  

b) Sinopse, resenha, pôster científico, relatório, artigo, apresentação de 

seminários, estudo de casos, entre outros, que tenham por objetivo 

estimular a participação do acadêmico no processo 

ensino/aprendizagem. 

c) (Problem Based Learning) PBL, (Team based learning)TBL, sala de 

aula invertida, simulação realística, estudo baseado em projetos, entre 

outros. 

 

1.3 É obrigatória que a média seja formada por, no mínimo, duas 

atividades distintas, já descritas no plano de ensino, com pesos a serem 

definidos pelo professor, também em seu plano de ensino. Graduação: 

0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, com uma casa decimal. 

 

1.4 Quando houver necessidade de complementação da carga 

horária semestral, serão utilizadas as chamadas “Atividades 

Compensatórias”, estas, as quais terão peso de 10% (dez por cento) da 

nota total da “M1”. Referidas atividades serão disponibilizadas pelo 

professor através do portal Moodle. As "Atividades Compensatórias" 

serão disciplinadas por normas específicas.  

 

1.5 Nas matrizes em que possuam como componente curricular uma 

disciplina específica para o desenvolvimento do Projeto Integrador, leia-

se disciplina Projeto Integrador, a M1 dessas disciplinas corresponderá a 

nota atribuída a participação do aluno no desenvolvimento da disciplina 
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durante o semestre. Graduação: 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, com 

uma casa decimal. 

 

1.6 Nas disciplinas de TCCI ou afins, nas quais são desenvolvidos os 

projetos de Trabalho de Conclusão de Curso, para o cálculo da nota M1 

deve ser considerado o desenvolvimento do conteúdo e as aplicações 

da normalização da Uniarp nas primeiras etapas do projeto, sendo elas:  

 Introdução - Graduação: 0,0 (zero) a 1,5 (um vírgula cinco) 

pontos, com uma casa decimal. 

 Fundamentação Teórica - Graduação: 0,0 (zero) a 4,0 (quatro) 

pontos, com uma casa decimal. 

 Bibliografias - Graduação: 0,0 (zero) a 1,5 (um vírgula cinco) 

pontos, com uma casa decimal. 

 Resenhas do Ciclo de Palestras – Pesquisa em foco (realizada no 

terceiro período de cada aula) - Graduação: 0,0 (zero) a 2,0 (dois) 

pontos, com uma casa decimal. 

 APS - Graduação: 0,0 (zero) a 1,0 (um) ponto, com uma casa 

decimal. 

 

2ª MÉDIA – denominada – M2: composta por: 

2.1 Projeto Integrador (fases pares) ou Leitura Interdisciplinar (fases 

ímpares). Sendo que, o acadêmico que estiver matriculado em disciplinas em 

diversas fases e/ou cursos, participará dos projetos integradores ou leituras 

interdisciplinares de cada disciplina relativa à sua matrícula.  

Graduação: 0,0 (zero) a 3 (três) pontos, com uma casa decimal. 

§1º Projeto Integrador. O Projeto Integrador é uma estratégia de ensino-

aprendizagem cujo objetivo é proporcionar a interdisciplinaridade entre 

todos os temas/assuntos/bases abordados durante o curso, visando 

“articular teoria e prática” mediante o contato do aluno com os diversos 

contextos do mundo do trabalho. A valoração do projeto integrador será 

realizada em conjunto pelos professores das disciplinas onde o projeto 
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estará sendo realizado, sendo a mesma nota utilizada para todas as 

disciplinas nas quais o acadêmico estiver matriculado no semestre.  

§2º Leitura Interdisciplinar: A leitura interdisciplinar parte da definição do 

conceito de leitura encontrado no dicionário da língua portuguesa que 

pode ser compreendido como “Ação ou resultado de ler ou interpretar 

um texto, um livro etc.” (AULETE, p. 489, 2004). Indo além dessa 

definição, Antunes (2003) defende que a leitura requer a participação do 

leitor de forma abrangente na interpretação e na construção do 

significado, portanto, a leitura é uma ferramenta que atua em diversos 

campos da sociedade: nas relações humanas, no processo de 

aprendizagem, na transformação do meio, na formação do cidadão, na 

profissionalização dos indivíduos, dentre tantas outras, conceituando 

assim sua interdisciplinaridade.  A interdisciplinaridade “estabelece uma 

interação entre duas ou mais disciplinas, o que resultará em 

intercomunicação e enriquecimento recíproco. A leitura, quando transita 

de uma disciplina a outra, estando presente em todas e unificando-as, 

adquire seu aspecto interdisciplinar, favorecendo assim o estudante na 

formação de suas competências. 

 

2.2 Prova SEM CONSULTA: composta pelo conteúdo trabalhado até o 

presente momento. Prova em sistema dissertativo e objetivo, seguindo 

padrões do ENADE e/ou concursos públicos e/ou exames nacionais. 

Graduação: 0,0 (zero) a 7 (sete) pontos, com uma casa decimal. 

 

2.3 Nas matrizes em que possuam como componente curricular uma 

disciplina específica para o desenvolvimento do Projeto Integrador, leia-

se disciplina Projeto Integrador, a M2 dessas disciplinas corresponderá a 

nota atribuída ao resultado final do projeto integrador (Graduação de 0 a 

7) + apresentação no Sedepex (Graduação de 0 a 3).  
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§1º Quando o aluno estiver matriculado na disciplina Projeto Integrador, 

o resultado final do projeto integrador que compõe 70% da M2 na 

referida unidade curricular, será a nota utilizada para compor os 30% da 

M2 das demais disciplinas em que o aluno estiver matriculado.  

 

§ 2º Caso o acadêmico não esteja matriculado na disciplina de Projeto 

Integrador e pertença ao currículo implantado em 2020, o mesmo irá 

desenvolver um trabalho interdisciplinar a ser definido pelo colegiado de 

curso para composição da M2 das demais disciplinas em que esteja 

matriculado, equivalendo como projeto integrador.  

 

2.4 Nas disciplinas de TCCI ou afins, nas quais são desenvolvidos os 

projetos de Trabalho de Conclusão de Curso, para o cálculo da nota M2 

deve ser considerado o desenvolvimento do conteúdo e as aplicações 

da normalização da Uniarp nas seguintes etapas do projeto:  

 Metodologia - Graduação: 0,0 (zero) a 3,0 (três) pontos, com uma 

casa decimal. 

 Recursos e Cronograma - Graduação: 0,0 (zero) a 2,0 (dois) 

pontos, com uma casa decimal. 

 Resenhas Ciclo de Palestras – Pesquisa em foco (realizada no 

terceiro período de cada aula) - Graduação: 0,0 (zero) a 2,0 (dois) 

pontos, com uma casa decimal. 

 LEITURA INTERDISCIPLINAR - Graduação: 0,0 (zero) a 3,0 

(três) pontos, com uma casa decimal.   

 

3ª MÉDIA – denominada – M3: composta por: 

3.1 PROVA FINAL: SEM CONSULTA: Realização de avaliação final, 

englobando TODO o conteúdo ministrado durante o semestre. A Prova 

será realizada no padrão ENADE. Uma única avaliação que englobará 

as disciplinas que o acadêmico estiver regularmente matriculado no 
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respectivo semestre. A nota obtida pelo acadêmico será atribuída como 

M3 para todas as disciplinas em que estiver matriculado. 

GRADUAÇÃO: 0,0 (zero) a 10 (dez). Contendo uma casa decimal.  

 

3.2 A prova será aplicada, preferencialmente, em data única ao final do 

semestre letivo a ser definida pela vice-reitoria acadêmica. A data 

deverá constar do calendário acadêmico e somente poderá ser alterada 

por decisão da Reitoria. 

§ 1º Os acadêmicos que estiverem, naquele semestre, inscritos para 

realização do ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

terão a Média-03, acima descrita, substituída pelo desempenho nas 

questões objetivas do mesmo. Para tanto, a nota 10,0 (dez) será 

atribuída a quem acertar 65% (sessenta e cinco por cento)1 ou mais das 

questões objetivas, e as demais notas serão atribuídas de maneira 

proporcional a esse critério. Desta forma, faz-se necessário que: 

I – Cada acadêmico deverá, obrigatoriamente, realizar a entrega de seu 

caderno de provas do ENADE com as questões objetivas respondidas 

ao seu coordenador ou responsável, na saída do local de realização da 

prova, a fim de que possa ser verificada posteriormente a pontuação 

individual, nas questões objetivas, que corresponderá a sua nota M3.  

II – O acadêmico que mesmo inscrito no ENADE não comparecer à 

realização do mesmo, deverá proceder ao requerimento de avaliação 

substitutiva/segunda chamada, e realizará a prova M3 juntamente com 

os demais acadêmicos do semestre não inscrita no ENADE.   

III – A realização de avaliação substitutiva, não exime o acadêmico de 

realizar todos os procedimentos legais previstos pelo ENADE a fim de 

justificar sua ausência na realização do mesmo, ficando o aceite a 

critério exclusivo do órgão competente.  

                                                 
1 Considerando que a prova do Enade atualmente possui 35 (trinta e cinco) questões objetivas, 
será considerado o inteiro mais próximo. 
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IV – As disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso nas matrizes que 

possuem apenas um Trabalho de Conclusão de Curso, bem como na 

disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II (TCCII), a nota da M3 

será a nota de desempenho do aluno nas questões objetivas do ENADE 

ou a média entre a nota da Banca de Defesa do TCC e a Nota de 

desempenho do aluno nas questões objetivas do ENADE, conforme 

disciplina a presente Resolução, sempre considerando a nota maior. 

§ 2º A realização das avaliações acima descritas deverá estar 

devidamente expressa no plano de ensino do professor, a ser 

apresentado aos acadêmicos no início do semestre letivo. Em havendo 

necessidade, é lícito ao professor alterar os trabalhos exigidos na M1, 

desde que, previamente comunicado, via e-mail ou comunicação interna, 

à coordenação do curso e com ciência da coordenação, do Núcleo de 

Desenvolvimento Acadêmico (NDA) e de todos os acadêmicos. 

§ 3º As disciplinas que ocorrerem em regime intensivo, impossibilitando 

a aplicação da M3 no regime acima mencionado, terá a M3 substituída 

por: 

Prova SEM CONSULTA: composta por todo o conteúdo trabalhado no 

semestre. Prova em sistema dissertativo e objetivo, seguindo padrões do 

ENADE e/ou concursos públicos e/ou exames nacionais, que deverá ser 

realizada via Banco de Questões. 

GRADUAÇÃO: 0,0 (zero) a 10 (dez). Contendo uma casa decimal. 

§ 4º Nas disciplinas de TCCI ou afins, nas quais são desenvolvidos os 

projetos de Trabalho de Conclusão de Curso, para o cálculo da nota M3 

deve ser considerado: 

 o desenvolvimento do conteúdo e as aplicações da normalização 

da Uniarp na versão final do trabalho, a nota pode ser atribuída pelo professor 

da disciplina ou pela banca avaliadora nos cursos que optarem por realizar 

defesa em banca. Graduação: 0,0 (zero) a 8,0 (oito) pontos, com uma 

casa decimal. 
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 Resenhas Ciclo de Palestras – Pesquisa em foco (realizada no 

terceiro período de cada aula) - Graduação: 0,0 (zero) a 2,0 (dois) 

pontos, com uma casa decimal. 

 

Art.5º.  Após a realização de cada avaliação o professor terá o prazo de 

até 07 (sete) dias corridos para o lançamento das referidas notas junto ao 

portal acadêmico, salvo impedimento por caso fortuito ou força maior, 

devidamente comunicado ao coordenador de curso por e-mail. 

§ 1º Com relação ao Projeto Integrador ou atividade vinculada a Leitura 

Interdisciplinar o prazo limite para postagem das notas é até o último dia de 

aula de cada disciplina.   

§ 2º As atividades avaliativas, salvo a prova realizada através do 

sistema Avalia, deverão ser obrigatoriamente devolvidas aos acadêmicos. 

Quando da devolução o professor realizará feedback, com correção, entrega 

de gabarito, espelho de respostas, entre outros. 

§ 3º. Após a devolução das atividades aos acadêmicos e realizados a 

discussão de seus resultados pelo professor, é facultado ao acadêmico 

requerer revisão de avaliação, observando-se as normas específicas 

aprovadas pelo CONSUN. 

§ 4º. Nas atividades de conclusão de curso, a revisão de notas será 

facultativa e obedecerá ao disposto nos regulamentos próprios aprovados pelo 

CONSUN. 

§ 5º. O prazo estabelecido neste artigo, não se aplica à prova realizada 

através do sistema AVALIA, esta possui prazo limite para postagem das notas 

até o último dia letivo do semestre. 

 

Art. 6º. A média final para aprovação na disciplina deverá ser igual ou 

superior a 6,0 (seis), obtida através da média aritmética simples das 03 (três) 

médias parciais. 
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§ 1º. A média final será expressa por notas, graduadas de 0,0 (zero) a 

10 (dez), não podendo ser fracionadas aquém ou além de 0,5 (zero vírgula 

cinco). 

§ 2º As frações intermediárias da Média Final serão arredondadas 

conforme o estabelecido abaixo: 

I – parte decimal igual ou menor de 0,24 (zero vírgula vinte e quatro) 

arredondar para o inteiro menor; 

II – parte decimal igual ou superior a 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) 

arredondar para o meio acima; 

III – parte decimal igual ou inferior a 0,74 (zero vírgula setenta e quatro) 

arredondar para o inteiro menor; 

IV – parte decimal igual ou superior a 0,75 (zero vírgula setenta e cinco) 

arredondar para o inteiro acima. 

 

Art. 7º. O aluno que obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis) durante 

o período letivo e assiduidade não inferior a 75% será considerado aprovado. 

 

Art. 8º. Para aprovação nas atividades práticas de Estágio 

Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso e/ou Monografia, o 

acadêmico deverá obter média igual ou superior a 7,0 (sete) e as avaliações 

seguirão o regimento de cada curso e os Regulamentos Gerais de Estágio e 

TCC da Uniarp.  

 

Art. 9º. Algumas disciplinas serão consideradas de forma diferenciada 

por possuírem grande parte da carga horária prática, leia-se acima de 40%. 

Para receberem o tratamento diferenciado as disciplinas precisam de parecer 

de aprovação emitido pela coordenação do Curso, Núcleo de Desenvolvimento 

Acadêmico (NDA) e vice-reitoria acadêmica e deverão estar devidamente 

descritas no plano de ensino do professor.  
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§1º Nestas disciplinas diferenciadas a 1ª Média e a 3ª Média, 

denominadas respectivamente como M1 e M3, serão calculadas 

conforme disciplinado no Art. 4º. 

§ 2º A 2º MÉDIA – denominada – M2 – será composta por: 

2.1 Projeto Integrador (fases pares) ou Leitura Interdisciplinar (fases 

ímpares). Sendo que, o acadêmico que estiver matriculado em disciplinas em 

diversas fases e/ou cursos, participará dos projetos integradores ou leituras 

interdisciplinares de cada disciplina relativa à sua matrícula.  

Graduação: 0,0 (zero) a 3 (três) pontos, com uma casa decimal. 

§1º Projeto Integrador. O Projeto Integrador é uma estratégia de ensino-

aprendizagem cujo objetivo é proporcionar a interdisciplinaridade entre 

todos os temas/assuntos/bases abordados durante o curso, visando 

“articular teoria e prática” mediante o contato do aluno com os diversos 

contextos do mundo do trabalho. A valoração do projeto integrador será 

realizada em conjunto pelos professores das disciplinas onde o projeto 

estará sendo realizado, sendo a mesma nota utilizada para todas as 

disciplinas nas quais o acadêmico estiver matriculado no semestre.  

§2º Leitura Interdisciplinar: A leitura interdisciplinar parte da definição do 

conceito de leitura encontrado no dicionário da língua portuguesa que 

pode ser compreendido como “Ação ou resultado de ler ou interpretar 

um texto, um livro etc.” (AULETE, p. 489, 2004). Indo além dessa 

definição, Antunes (2003) defende que a leitura requer a participação do 

leitor de forma abrangente na interpretação e na construção do 

significado, portanto, a leitura é uma ferramenta que atua em diversos 

campos da sociedade: nas relações humanas, no processo de 

aprendizagem, na transformação do meio, na formação do cidadão, na 

profissionalização dos indivíduos, dentre tantas outras, conceituando 

assim sua interdisciplinaridade.  A interdisciplinaridade “estabelece uma 

interação entre duas ou mais disciplinas, o que resultará em 

intercomunicação e enriquecimento recíproco. A leitura, quando transita 

de uma disciplina a outra, estando presente em todas e unificando-as, 
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adquire seu aspecto interdisciplinar, favorecendo assim o estudante na 

formação de suas competências. 

2.2 Atividade Avaliativa: O método avaliativo poderá ser composto por 

até dois tipos de avaliações para compor os 70% da M2, podendo ser 

realizado prova prática, prova teórica ou trabalhos de maior 

complexidade desde que aprovados pelo coordenador de curso e pelo 

NDA, e que estejam devidamente expresso em plano de ensino. 

Graduação: 0,0 (zero) a 7 (sete) pontos, com uma casa decimal. 

 

Art. 10. A atribuição das notas é de responsabilidade do professor da 

disciplina. 

§ 1º A verificação da presença dos acadêmicos é de responsabilidade 

exclusiva do professor, devendo ser realizada a cada aula, mediante registro 

junto ao portal acadêmico, que deverá ser atualizado no prazo máximo de 07 

dias corridos a contar da realização do encontro. 

 

Art. 11. Terá direito a realização de avaliação substitutiva ou em 

segunda chamada o acadêmico que comprovadamente tenha sido impedido de 

comparecer nos dias de avaliação, em decorrência dos motivos legais 

estabelecidos pela Resolução 029/2015 do CONSUN. 

Parágrafo único. Ressalvado o disposto no caput do presente artigo, 

será atribuído nota 0,0 (zero) ao acadêmico que deixar de realizar as 

avaliações previstas para a disciplina e nas datas previamente estipuladas pelo 

professor. Da mesma forma será atribuída nota 0,0 (zero) ao acadêmico que se 

utilizar de meio fraudulento para realizá-la.  

 

Art. 12. O acadêmico que comprovar a impossibilidade de 

comparecimento no período letivo e que, de acordo com a Resolução 

nº15/2010 do CONSUN, se enquadrar no Regime de Exercícios Domiciliares e 

Compensação de Faltas, fica de qualquer forma:  
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I - Obrigado a realização de todas as atividades que compõe o 

aproveitamento acadêmico (M1, M2, M3), devendo realizá-las na forma 

presencial ou requerer a realização de prova domiciliar ou hospitalar, que ficará 

condicionada à disponibilidade docente, e da Instituição para aplicá-la. 

 

Art. 13.  A avaliação de desempenho acadêmico, composta pela média 

e frequência, nos cursos e nas disciplinas ofertadas na modalidade de 

Educação à Distância (EAD), reger-se-ão por meio de regulamento próprio.  

 

Art. 14. A presente Resolução entra em vigência na data de sua 

publicação.  

 

 

Prof. Dr. Anderson Antônio Mattos Martins 

Presidente do CONSUN da UNIARP 
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