SISTEMA DE AVALIAÇÃO DISCENTE PARA O CURSO DE BACHARELADO EM
ADMINISTRAÇÃO (a partir de 2006-1)
Art. 1o A verificação do rendimento acadêmico será feita através de testes, provas,
trabalhos e outros meios que permitam avaliar o progresso do aluno e o esforço dispensado
no processo de aprendizagem.
Art. 2o O rendimento verificado nas atividades de cada disciplina, área de estudo ou
atividade, dará origem à nota.
Art. 3o As notas atribuídas para o rendimento acadêmico variarão de zero (0,0) a dez
(10,0), podendo ser fracionada até décimos.
Art. 4o Durante o semestre letivo, cada aluno receberá 2 (duas) Notas Parciais (NP)
resultantes das avaliações e trabalhos acadêmicos atribuídos pelo professor.
§ 1o. A primeira Nota Parcial deverá ser composta, obrigatoriamente, por uma prova
presencial (P1) e por outras formas de avaliação, como trabalhos de pesquisa, exercícios,
trabalho extracurricular, participação em sala de aula, projetos (em grupo) finais
interdisciplinares, que no conjunto corresponderão a 40% da Média Ponderada das
avaliações do período (MA).
§ 2o. A segunda Nota Parcial será em uma única prova (denominada de P2), presencial, em
dia e horário a ser marcado no calendário acadêmico, e corresponderá a 60% da Média
Ponderada das avaliações do período (MA).
§ 3o. Os conteúdos a serem cobrados na segunda Nota Parcial (2a NP) deverão abranger,
obrigatoriamente, todo o semestre letivo.
§ 4o. O aluno que faltar às duas provas presenciais, mínimas exigidas, será reprovado por
média e sua média final será igual à Média Ponderada das avaliações do período (MA).
Art. 5o. Considerar-se-á aprovado por média MA, em cada disciplina, o aluno que tiver
freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e média MA igual ou superior
a 7,0 (sete inteiros), de acordo com a seguinte fórmula:
MA = (1a NP x 0,4) + (2a NP x 0,6) ≥ 7,0
em que,
NP = Nota Parcial
MA = Média Ponderada das avaliações do período.
Art. 6o O aluno com média MA inferior a 4,0 (quatro inteiros) estará automaticamente
reprovado na disciplina, sem direito a prestar exame final.
Art. 7o O aluno com média MA igual ou superior a 4,0 (quatro inteiro) e inferior a 7,0 (sete
inteiros) e freqüência igual ou superior a 75% deverá realizar uma Prova Substitutiva ou
Complementar (PS), e sua Média Final (MF) será igual à obtida na PS.
Parágrafo único. Considerar-se-á aprovado após a realização da Prova Substitutiva ou
Complementar (PS) o aluno que obtiver na mesma uma nota igual ou superior a 5,0 (cinco
inteiros).
Art. 8o Caso o aluno não realizar a prova presencial (P1) que comporá a primeira Nota
Parcial (1a NP), o mesmo se sujeitará à recuperação desta nota segundo os critérios
estabelecidos pelo IST para esta atividade (Resolução 069/2005).

Art. 9o. No caso do aluno não realizar a prova presencial (P2) que representará a segunda
Nota Parcial (2a NP), o mesmo terá direito a realizar uma Prova Substitutiva ou
Complementar (PS) que substituirá a P2 para o cálculo da média MA.
§ 1o. Caso a média MA, calculada conforme artigo 5o, seja igual ou superior a 7,0 (sete
inteiros) e freqüência na disciplina igual ou superior a 75% o aluno estará aprovado na
disciplina.
§ 2o. Caso a média MA, calculada conforme artigo 5o, seja inferior a 4,0 (quatro inteiros) o
aluno estará reprovado na disciplina.
§ 3o. Caso a média MA, calculada conforme artigo 5o, seja igual ou superior a 4,0 (quatro
inteiros) e inferior a 7,0 (sete inteiros), será considerada a nota da Prova Substitutiva (PS),
que deverá ser igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros) para o aluno ser aprovado na
disciplina, desde que tenha freqüência igual ou superior a 75% na disciplina.
Art. 10. Em qualquer caso, o aluno que tiver freqüência inferior a 75% em uma
determinada disciplina estará automaticamente reprovado na mesma, independentemente
da média MA obtida.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DISCENTE PARA OS DEMAIS CURSOS DE GRADUAÇÃO
Para o demais cursos de graduação serão realizados, em cada período letivo, para
cada disciplina, no mínimo, três exercícios acadêmicos, dos quais, pelo menos 2 (duas)
avaliações individuais de aprendizagem escritas e o exame final.
Será considerado aprovado por média, na disciplina dos cursos de graduação ou
seqüenciais, o aluno que satisfizer as seguintes condições:
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freqüência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das atividades didáticas
realizadas no período letivo;
obtenção de média aritmética ponderada igual ou superior a 7,00 (sete) nos exercícios
acadêmicos, cujos pesos serão definidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

O aluno que não obtiver aprovação por média, tendo, porém, a freqüência mínima
de 75% e média não inferior a 4,00 (quatro), submeter-se-á a exame final. Já aquele que
apresentar freqüência inferior a 75% ou média inferior a 4,00 (quatro) será considerado
reprovado, sem direito a exame final.
Ao aluno que apresentar freqüência inferior a 75% será atribuída media final zero.
O exame final versará sobre toda a matéria ministrada durante o período letivo e o não
comparecimento ao exame final importará em nota zero.
Todas as avaliações serão expressas através de notas graduadas de 0 (zero) a 10
(dez), não podendo ser fracionadas aquém ou além de 0,5 (zero vírgula cinco). As frações
intermediárias, decorrentes de nota ou validação de disciplinas, serão arredondadas para a
graduação mais próxima, sendo as frações de 0,25 e 0,75 arredondadas para a graduação
imediatamente superior.
A média final da disciplina será expressa em duas decimais, com arredondamento
estatístico.
Será considerado aprovado o aluno que, submetido ao exame final, obtiver média
ponderada igual ou superior a 6,00 (seis), resultante da média dos exercícios acadêmicos,
com peso de 60% (sessenta por cento) e da nota do exame final, com peso de 40%
(quarenta por cento).

