
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Autorizada pelo Decreto Federal No 77.498  de  27/04/76 

Reconhecida pela Portaria Ministerial No  874/86 de 19/1 2/86 

 

Feira de Santana - Ba, 04 de março de 2013 
 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
  

 A avaliação da aprendizagem do estudante será efetivada ao longo de cada período letivo, e 
seu resultado apresentado na forma de Medidas Parciais (MP). 
 

1º. - Durante cada período letivo serão realizadas tantas Medidas Parciais 
quantas o(a) Professor(a) julgar necessário, baseado no Plano de Ensino, sendo 
feito o registro final em Diário de Classe de apenas 3 (três) Medidas Parciais 
Consolidadas (MPC). 
 

  Para efeito de medida da Avaliação da Aprendizagem do Estudante, será adotada a forma 
numérica, até uma casa decimal, sem aproximação, obedecendo a escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 
  O valor total da Média das 3 (três) Medidas Parciais Consolidadas (MMPC), em cada 
componente curricular, será determinado pela média aritmética simples, com, no máximo, uma casa 
decimal, sem aproximação. 
 

MMPC = MPC1+MPC2+MPC3 

                          3 
 

 A Avaliação Final (AF) será obtida através de instrumentos (provas, análises de texto, 
trabalhos discursivos escritos, relatórios de experiências e outros) que possam ser arquivados para 
comprovação de sua efetiva realização e, também, será registrada, com, no máximo, uma casa 
decimal, sem aproximação. 
 

1º Será dispensado de realizar a Avaliação  Final  e considerado aprovado, o 
estudante que obtiver, nas Medidas Parciais Consolidadas (MPC), Média Final 
(MF) igual ou superior a 7,0 (sete). 
 
2º Será considerado aprovado (AP) o estudante que obtiver Média Final (MF) 
igual ou superior a 5,0 (cinco), dada pela média ponderada  da Média das 
Medidas Parciais Consolidadas (MMPC) e Avaliação Final (AF), conforme abaixo. 
 
MF = MMPC x 0,6 + AF x 0,4 
             

 Será considerado reprovado, em cada componente curricular, sem direito a Avaliação  Final, 
o estudante que:  

I – não obtiver a freqüência mínima de 75% da carga horária do componente curricular, 
excetuando-se os casos protegidos por legislação específica. 
 
II – obtiver Média das Medidas Parciais Consolidadas (MMPC) inferior a 3,0 (três) pontos.  
 

 O Coeficiente de Rendimento (CR) é a média aritmética de todos os conceitos finais obtidos 
pelo aluno ao longo da graduação. Esses conceitos finais podem ser tanto as Medidas Parciais 
Consolidadas (MMPC), quando o aluno não precisa fazer a avaliação final, quanto a Média Final 
(MF), quando aluno fizer a Avaliação Final (AF). 
 


