Critério de Avaliação:


Avaliações :
4 Provas Parciais: P1, P2, P3, P4 que terão pesos 2, 3, 4, 4 ou 9, respectivamente.
A P4 poderá ser utilizada pelo aluno como prova final PF.
Uma prova de segunda chamada P2Ch.
Vários Testes (T0,T1, … , TN)

Nas avaliações de múltipla escolha, cada 4 respostas erradas anulam uma certa. Não
são contabilizadas como erradas as questões que o aluno responder “Não sei”. Também é
considerada errada a questão cuja resposta for deixada em branco e a questão que tiver
múltiplas respostas.
Exemplo: se o total de erradas contabilizar 6 é descontada somente uma certa. Se o
total de erradas contabilizar 8 são descontadas 2 certas. Não existem notas negativas.


Cálculo da Média Parcial :
MP = Max ((2*P1+3*P2+4*P3+4*P4)/13,(2*P1+3*P2+4*P3+9*P4)/18)



(*)

Situação:
Se MP >= 5 o aluno está aprovado com média final igual a MP .
Se MP < 5 o aluno está reprovado com média final igual a MP

Estão aprovados todos os alunos com média final > = 5.
reprovados.



Todos os demais estarão

Caso de Faltas às Provas :

O aluno que faltar a duas ou mais provas (P1/P2/P3/P4/P2ch) estará automaticamente
reprovado com média final zero.
O aluno que faltar a uma das provas (P1/P2/P3/P4) poderá solicitar, com documentos
comprobatórios de impedimento de comparecimento à avaliação, autorização para realizar
a prova de segunda chamada em substituição à prova que faltou. Essa solicitação deverá
ser entregue, juntamente com o formulário (link disponível neste site ) preenchido, ao seu
professor até a segunda aula posterior à prova. Caso tenha faltado a uma das provas parciais
e a sua solicitação tiver sido aprovada, fará a segunda chamada em substituição à prova
que faltou.



Bônus do Teste:

Para os alunos aprovados, será adicionado à nota final 0.1*MT, onde MT é a média dos testes
descontando o teste 0 e o teste com menor nota.

