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NOTA DE ORIENTAÇÃO
PARA APLICAÇÃO DO
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
DA UCSAL

A nossa Missão (UCSAL) é “formar, pelo amor à busca da verdade,
cidadãos éticos e profissionais comprometidos” em constante
processo de reflexão e avaliação das nossas práticas educativas,
conscientes do impacto que elas têm na formação dos estudantes.
Se o foco do nosso trabalho docente é a aprendizagem, não
podemos dispensar uma permanente e consistente reflexão sobre
o processo de ensino e as práticas avaliativas inerentes a este
processo, corroborando assim os fins propostos.
Ao longo de quatro meses, a comissão de professores, instituída
pelo Ato 94, de 31 de agosto de 2016, esteve envolvida em
atividades que tinham como objetivo a escuta da comunidade
acadêmica e a proposição de uma concepção de avaliação que
expressasse, em melhor condição possível, caminhos para a
aprendizagem nos cursos de Graduação, com base na Resolução
nº 2 de janeiro de 2015.
Foram realizados encontros presenciais com os Coordenadores dos
cursos e Representações estudantis para escuta das sugestões e
ponderações sobre o processo avaliativo da Universidade. Os
estudantes e professores puderam opinar via uma enquete
disponibilizada no SAGU e inserida na caderneta eletrônica dos
professores.
Após análise dos dados da enquete, das ponderações e sugestões
feitas pelo corpo de professores e de estudantes durante os
encontros presenciais, foi elaborado um relatório, o qual foi
encaminhado para à Pró-Reitoria de Graduação para apreciação,
considerações, e subsídio da tomada de decisão, feita de modo
colegiado em reunião do Conselho, resultando tudo isso na
concepção de avaliação no modelo apresentado nesse documento.

A CONCEPÇÃO ADOTADA E O
PROCESSO AVALIATIVO
O processo avaliativo não se identifica com a aplicação
de provas, tampouco se limita a isso, mas, enquanto
processo educativo é uma dimensão de toda a
atividade formativa e humana. É a dimensão da
atividade docente que se preocupa com a efetiva
aprendizagem dos ESTUDANTES e, por isso, procura
diversas formas, modalidades e instrumentos de
avaliação que possibilitem alcançar este objetivo. Essa
maneira de conceber a avaliação nos remete
diretamente à concepção de Avaliação Processual,
pois se trata de uma concepção que evidencia as
etapas de aprendizagem, desde a fase diagnóstica até
a efetivação da aprendizagem. A Avaliação
Processual, portanto, possibilita ao docente um
acompanhamento mais direto e efetivo do
desenvolvimento do estudante, a realização de
constantes mediações e intervenções no processo,
dando-lhe a oportunidade de verificar o desempenho
qualitativo, o diálogo entre os sujeitos, a dinâmica do
que vai acontecendo na sala de aula e, ainda,
possibilita ao docente se auto avaliar e refletir sua
prática no processo.

RECOMENDAÇÕES AOS PROFESSORES
Somos convocados a refletir sobre nossa prática
metodológica no cotidiano da sala de aula buscando
aperfeiçoá-la constantemente, e, por consequência
modificando nossa forma de conceber a avaliação e os
instrumentos comumente adotados (provas, testes etc). A
ideia é repensar a instituição de ensino superior,
geralmente concebida como “centros de ensino”, como
organização e comunidade de aprendizagem. Isso implica
assumir uma nova concepção de avaliação, que expresse
e assegure autonomia, inovação e criatividade com o
objetivo de alcançar resultados satisfatórios do nosso
trabalho formativo.
Repensar as formas, as etapas, as escolhas de instrumentos
da avaliação da aprendizagem, significa repensar como
ponto de partida todo o plano semestral da nossa
disciplina. Compartilhar dialogicamente este plano com os
estudantes, no primeiro dia de aula, é absolutamente
indispensável, para que esta proposta de avaliação se
torne mais um passo rumo à efetiva aprendizagem e
consequente excelência da nossa atividade acadêmica.
Na condição de agentes sociais de transformação e
mediação no processo de aprendizagem, nós, docentes,
necessitamos sensibilizar, mobilizar e convocar os nossos
estudantes a lançarem um novo/outro olhar sobre a
avaliação, que valorize suas potencialidades na busca de
uma aprendizagem significativa. Isso implica da parte
deles compromisso, tomada de consciência responsável
pela escolha de uma profissão que o torne capaz de atuar
com competência e ética na sociedade.
Nesse horizonte, o feedback formativo pode representar
um dispositivo que promova uma (re) orientação que
atenda aos objetivos de aprendizagem esperado,
possibilitando que o estudante demonstre seus
conhecimentos em momento mais próximo àquele
desenvolvido em sala de aula pelo professor. A
identificação e reorientação imediata, revendo e
corrigindo erros, pode ser tanto para docentes quanto
para os estudantes, um grande aliado no avanço da
aprendizagem e consequente melhoria dos resultados
atribuídos através de notas.
Temos consciência de que esse momento se configura
como um momento de transição, de muita reflexão e
desafios de repensar nossas práticas metodológicas, as
quais envolvem estratégias avaliativas diferenciadas que
atendam a heterogeneidade de nossos estudantes. Ao
mesmo tempo, temos confiança em que a nossa
comunidade acadêmica, consciente de seus limites e
possibilidades, aceite a proposta de uma operacionalidade
híbrida do processo avaliativo, com vistas à consolidação
de uma concepção de avaliação de natureza realmente
processual. Nessa dimensão, deve-se adotar mais
atividades avaliativas em pequenos grupos, embora não
haja nenhuma proibição de atividades individuais, a
critério da autonomia do docente. O/A docente deverá ter
um mapa de registro pessoal das atividades avaliativas

realizadas pelos estudantes de modo que possa
acompanhar os resultados.
A partir deste momento, a operacionalidade será
realizada ainda por um sistema de extração de média,
entre duas unidades letivas, com aferição de
conhecimentos através de notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez)
para cada unidade, construídas, em cada unidade e ao
longo do semestre, com várias atividades avaliativas,
recomendando-se o mínimo de 3 (três) atividades para
cada unidade letiva.
Após a soma das notas finais de cada unidade letiva, o
total das notas será dividido por 2 (dois), e seu resultado
será somado à nota obtida na Avaliação Integradora (nota
de zero a um), apresentando assim a nota final do
semestre letivo. Não haverá aproximação de notas nos
resultados de nenhuma das unidades e nem na média
final do semestre.
As ausências de estudantes a qualquer uma das
atividades avaliativas, de uma ou de todas as disciplinas,
devem ser recuperadas no processo. Deve-se evitar levar
o estudante à realização de segunda chamada, e, se
necessário for, admitir apenas os casos contemplados
pela Lei, depois de ter esgotado todos os recursos de se
recuperar o conteúdo e a nota daquela atividade
avaliativa, a qual o estudante faltou, dentro do processo
de ensino e da aprendizagem, no transcorrer das aulas. O
conteúdo da atividade avaliativa da segunda chamada
deve, assim como a pontuação correspondente, ater-se
àqueles conteúdos verificados quando da realização da
primeira chamada.
Após a realização da segunda chamada, e com as notas
daquelas atividades já realizadas pelo estudante no
período regular, também registradas no mapa pessoal do
professor, este deverá registrar no seu mapa a nota obtida
na segunda chamada, correspondente apenas àquela
atividade não realizada pelo estudante. Realiza então o
cálculo da nota final da unidade e modifica a nota no
sistema da caderneta eletrônica. Outros casos para
segunda chamada podem ser discutidos junto aos
coordenadores, os quais lhes ajudarão nos
encaminhamentos e procedimentos.
A segunda chamada para qualquer uma das unidades
letivas, ou até mesmo para as duas unidades, somente
ocorrerá ao final do semestre letivo, em período
estabelecido em calendário acadêmico, e deverá ser
requerida pelo/a interessado/a indicando a unidade, a
disciplina e o/a professor/a, apenas para uma atividade
avaliativa que não pôde ser recuperada no processo; deve
ser de natureza individual, e apenas responderá pelo
conteúdo e pontuação correspondente àquela que
deixou de prestar no período regular de realização.
Situações não previstas e casos de exceção deverão ser
tratados pela Pró-Reitoria de Graduação, alinhada com as
coordenações de curso.

EXTRATO DA OPERACIONALIDADE
DO SITEMA DE AVALIAÇÃO
Média final semestral: (N1 + N2) + AI
2
Sendo:
N1 = Nota da Unidade 1 (sugere-se um mínimo de 3 atividades avaliativas)
N2 =Nota da Unidade 2 (sugere-se um mínimo de 3 atividades avaliativas)
AI = Avaliação Integradora
a) As Notas da Unidade 1 e Unidade 2 são notas finais das unidades cujo
modelo de construção deve ser apresentado pelo professor aos estudantes.
Este modelo pode ser ajustado ao longo do semestre, sugerindo-se um
mínimo de 3 atividades avaliativas por unidade letiva.
b) O calendário acadêmico não contempla período de referência para
aplicação das avaliações uma vez que depende de cada professor ao longo
do processo de ensino e de aprendizagem. Porém, deve ser respeitado o
prazo limite para lançamento das Notas da Unidade 1 e 2, respectivamente.
c) As Notas das Unidades 1 e 2 são notas finais que variam de zero a 10.
d) A Avaliação Integradora é uma avaliação que contempla todos os alunos
da UCSAL e possui valor de 0 a 1,0.
e) Ao final do semestre, sem regra de aproximação, caso a Média Final
Semestral seja igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero), o aluno está
aprovado. Caso contrário, está reprovado na disciplina.
Obs: Considerando nossa perspectiva para uma concepção de avaliação de
natureza processual, apelamos para a sensibilização dos nossos docentes,
no que se refere aos referenciais acadêmicos e pedagógicos construídos em
sala de aula na relação professor e estudante, considerando os aspectos
qualitativos de assiduidade, pontualidade e responsabilidade, por parte do
estudante e do docente. É recomendável evitar reprovação por décimos de
pontuação.

A CONTRIBUIÇÃO DO NAP NO PROCESSO
AVALIATIVO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM
O NAP – Núcleo de Assistência Pedagógica aos Estudantes da UCSal foi
instituído pela Resolução 02 de janeiro de 2016. Compete ao NAP assessorar
a Pró-reitoria de Graduação a promover melhorias no processo ensino
aprendizagem dos diversos cursos; assessorar nos processos de monitoria
dos cursos de graduação; assessorar e mediar, quando necessário, o
entendimento e as eventuais dificuldades do novo processo avaliativo junto
aos professores, particularmente na defesa da aprendizagem dos alunos.
O NAP é composto pelas professoras:
Silvana Sarno (silvana.sarno@ucsal.br)
Adriana Lima (adriana.lima@ucsal.br)
Maria Sampaio (maria.sampaio@ucsal.br)

