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ORIENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
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AVALIAÇÃO: PESOS E CRITÉRIOS 

 

O procedimento de avaliação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo com 

foco na área de Ciências da Natureza se constitui num momento contínuo e integrado ao longo 

do processo de formação do acadêmico. Considerando a necessidade de objetividade e clareza 

do processo a avaliação fica assim constituída:  

 

1) Tempo Universidade: 4 pontos em procedimentos a critério do professor responsável 

pela disciplina (provas, trabalhos, seminários, memoriais, experimentações, entre outros). 

Recuperação: Realizada até o primeiro encontro do TC para aqueles que não atingirem a Média 

de 2,4 do TU (0 – 4). Neste caso, o/a docente responsável poderá propor avaliação substitutiva 

ou valer-se de outros instrumentos pedagógicos que visem suprir a necessidade de recuperação 

de estudos por parte dos acadêmicos.  

 

2) Tempo Comunidade: 6 pontos considerando:  

A. 1,5 pontos para a avaliação do trabalho 01;  

B. 1,5 pontos para a avaliação do trabalho 02;  

C. 1,5 pontos para o caderno de alternância;  

D. 1 ponto para a avaliação da apresentação; 

E.  0,5 pontos para a autoavaliação. 

 

Não há previsão de avaliação substitutiva para o TC. Neste caso, adota-se a concepção 

de recuperação paralela, desenvolvida no decorrer do processo de escrita dos trabalhos 01 e 02 

e dos registros no caderno de alternância. A cada encontro de orientação do TC, os estudantes 

deverão apresentar o andamento dos trabalhos, bem como deverão ter consigo o caderno de 

alternância. As dificuldades teóricas e metodológicas apresentadas ao longo deste percurso 

serão mediadas pelos/as docentes responsáveis por cada regionalização, de modo a conduzir 

um processo de avaliação formativo, centrado na construção de espaços e tempos de ensino e 

aprendizagem próprios do Regime de Alternância.  

Ressalta-se que ainda que o Tempo Comunidade esteja com o valor total de 6 pontos, 

este elemento da avaliação contempla também aprendizagens relacionadas ao Tempo 

Universidade.  

Em relação aos pontos e procedimento específico para o Tempo Comunidade, ficam 

estabelecidos os seguintes critérios específicos: 

I. Avaliação dos trabalhos 01 e 02 – serão lidos pelos professores do eixo/semestre (1,5 

pontos para cada trabalho).  

II. Caderno de Alternância (1,5 pontos): As orientações iniciais para os registros e 

reflexões do Caderno de Alternância serão feitas pelos professores dos componentes de Prática 

Pedagógica e TCCs em seus respectivos semestres de atuação. Durante o Tempo Comunidade 

a responsabilidade de acompanhamento e orientação do Caderno de Alternância fica a cargo 

dos professores da regionalização da qual o estudante faz parte. Estes 1,5 pontos deverão ser 

assim distribuídos: até 0,25 considerando o registro dos diferentes momentos que podem ser 

efetivados a partir de fotos, textos, folders dentre outros; até 0,5 considerando a articulação dos 

conhecimentos específicos de cada disciplina com as temáticas da Educação do Campo nos 

diferentes contextos; até 0,25 considerando as anotações pessoais de experiências relevantes 

em sala de aula e durante o desenvolvimento dos trabalhos 01 e 02 no Tempo Comunidade 
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versando sobre disciplinas, professores, grupo, conteúdos e colegas; até 0,5 considerando a 

capacidade de reflexão pessoal e autoavaliação, em que podem constar aprendizagens, feitos 

pessoais e inovadores, dificuldades dentre outras condições que o graduando considerar 

pertinente.  

III. Apresentação dos trabalhos desenvolvidos no Tempo Comunidade (1,0 ponto):  

- até 0,25 de organização do grupo, considerando a contribuição de todos os 

participantes; - até 0,25 em relação a postura pedagógica no momento da apresentação; - até 

0,25 de clareza e objetividade na explanação. - até 0,25 no domínio do conteúdo apresentado. A 

divisão de professores responsáveis pela avaliação de cada turma será definida a cada 

semestre do curso. Todos os professores presentes na sala de apresentação poderão avaliar a 

apresentação do relatório.  

A orientação da elaboração e apresentação do relatório do Projeto Interdisciplinar será 

realizada da seguinte maneira:  

1. Durante o Tempo Universidade pelos professores responsáveis pelos componentes de 

Prática Pedagógica I à VI e TCCs; 

2. Durante o Tempo Comunidade pelos professores responsáveis pela regionalização da 

qual os estudantes fazem parte. 

A partir do sétimo semestre de curso, o TC deixa de ser orientado pelo desenvolvimento 

de um projeto interdisciplinar e passa a ser orientado por dois documentos: o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) e uma produção textual centrada na articulação das componentes 

curriculares que compõem o eixo do semestre. No decorrer do TC do sétimo semestre os 

estudantes irão dedicar-se à elaboração do Projeto de Pesquisa de TCC, ficando o oitavo 

semestre destinado para a realização da investigação e escrita do Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

Para os componentes dos eixos VII e VIII, exceto estágio, TCCI e TCCII: 

1.1 Tempo Universidade: 4 pontos em procedimentos a critério do professor responsável 

pela disciplina (provas, trabalhos, seminários, memoriais, experimentações, entre outros). 

Recuperação: Realizada até o primeiro encontro do TC para aqueles que não atingirem a Média 

de 2,4 do TU (0 – 4). Neste caso, o/a docente responsável poderá propor avaliação substitutiva 

ou valer-se de outros instrumentos pedagógicos que visem suprir a necessidade de recuperação 

de estudos por parte dos acadêmicos.  

1.2. Tempo Comunidade: 6 pontos considerando: - 1,5 pontos para o Caderno de 

Alternância; - 2,0 pontos para o trabalho escrito do TCC (com critérios descritos na continuidade 

deste texto); - 1,5 pontos para a apresentação do TCC (com critérios descritos na continuidade 

deste texto); - 1,0 da produção Textual Reflexiva:  

Produção textual que articule os conteúdos trabalhados nos componentes curriculares 

com a temática do eixo e com o tema escolhido para pesquisa no TCC I e TCC II. Cada 

professor será responsável por orientar a elaboração e receber a atividade dos estudantes 

durante o TC. 

Esse ponto de avaliação (Produção Textual reflexiva) se aplica para todos os 

componentes do eixo, exceto para o componente de estágio do 7º semestre e para os 

componentes de TCCI e TCCII. 

 

2. Para TCCI e TCCII: 

O Componente Curricular Trabalho de Conclusão de Curso compreende 10 créditos, com carga 

horária correspondente 150 horas, distribuídos nos seguintes componentes curriculares:  
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I –TCC I, com 5 créditos, correspondendo a 75 horas, no Eixo Temático: Inclusão, Acessibilidade 

e Tecnologias;  

II – TCC II com 5 créditos, correspondendo a 75 horas, no Eixo Temático: Diversidade de 

Saberes e Cuidado com a Saúde.  

O acadêmico deverá comunicar ao (à) professor (a) do componente curricular TCC I através 

formulários próprios disponibilizado pelo (a) professor (a) do componente curricular e assinado 

pelo (a) estudante e seu orientador (a), em três vias, dentro do prazo estipulado no cronograma 

do componente curricular:  

- termo de aceite de orientação de TCC I, com o tema de seu trabalho e o nome do (a) professor 

(a) orientador (a); - avaliação de frequência na orientação do projeto de pesquisa. O 

acompanhamento do processo de elaboração de projeto e execução do TCC será realizado 

pelos (as) professores (as) do componente curricular TCC I e TCCII, bem como pelo (a) 

professor (a) orientador (a) do TCC, que deverá ser Professor (a) do Magistério Superior da 

UNIPAMPA vinculado ao curso Educação do Campo.  

No caso específico dos componentes TCCI e TCCII, a sistemática de avaliação fica da seguinte 

forma: 

 

2.1 Elaboração e Execução dos TCCI e TCCII:  

2.1.1. Professor responsável pelo componente de TCCI e TCCII (peso 5):  

- até 0,75 para participação nos encontros do TU e TC; 

- até 2,5 para o cumprimento das etapas do projeto; - até 1,0 para integração com o grupo e 

diálogo com o orientador; - até 0,75 no quesito assiduidade nos momentos de orientação 

(presencial ou não);  

2.1.2. Professor orientador do TCC I e TCCII (peso 2): - até 0,5 no quesito contextualização dos 

dados e conceitos; - até 0,5 no quesito integração com o eixo temático e a Educação do Campo; 

- até 0,5 para o cumprimento das atividades programadas com o orientador e relevância do 

projeto para a Educação do Campo. 

 

2.1.3. Apresentação dos trabalhos do TCCI e TCCII (peso 1,5):  

A apresentação dos trabalhos do TCC I e TCCII serão feitas por uma banca composta: TCCI: 

pelo orientador do Projeto e pelo professor responsável pelo componente. TCCII: pelo orientador 

do Projeto e por dois professores convidados, conforme regimento do TCC. 

Ficando assim definidos os critérios de avaliação:  

- Apresentação dos trabalhos (Projeto de pesquisa, referente ao TCC I e Trabalho de Conclusão 

de Curso, referente ao TCC II):  

- até 0,25 de organização do estudante, considerando a organização da apresentação;  

- até 0,25 em relação a postura pedagógica no momento da apresentação; 

 - até 0,5 de clareza e objetividade na explanação. 

 - até 0,5 no domínio do conteúdo apresentado. 

 

2.2. Caderno de Alternância (peso 1,5) 

Conforme critérios já definidos nesse documento. 

 

IV. Autoavaliação (peso 0,5) – será desenvolvido um questionário em que os estudantes de 

autoavaliam perante ao curso (Tempo Universidade e Comunidade). 
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ABONO E COMPENSAÇÃO DE FALTAS/AUSÊNCIA – PROCEDIMENTOS 

 

Para os estudantes que estiverem ausentes das aulas por motivo relevante e comprovado com 

documento público (atestado ou documento equivalente de fé pública) será possibilitado o abono 

de faltas contanto que:  

1. Apresente o Atestado ou documento equivalente para a Secretaria Acadêmica do Campus 

Dom Pedrito, imediatamente ao retorno do tempo de ausência.  

2. Em caso de impossibilidade de apresentar Atestado ou documento equivalente, o aluno 

deverá redigir um documento (requerimento), assinado, elencando os motivos e justificativas de 

ausência.  

3. Realize trabalho, atividade definida pelo(s) professor (es) da (s) disciplina (s) em que houve 

ausência ou impedimento de presença em aula. Tal atividade será efetuada dentro do prazo de 

trintas dias a contar do término do Tempo Universidade. Cabe ao aluno buscar esta atividade 

junto ao professor titular da disciplina e/ou coordenador de curso.  

4. A atividade solicitada pelo professor e entregue pelo aluno no prazo determinado será 

avaliada pelo respectivo professor solicitante que julgará a relevância do trabalho como 

SUFICIENTE ou INSUFICIENTE para abonar/compensar as faltas.  

5. Recuperação da apresentação do relatório do projeto interdisciplinar: apenas para aqueles 

que no dia estiverem ausentes comprovando motivo relevante por meio de atestado. O 

integrante faltante reapresenta todo o projeto para os professores responsáveis pela avaliação 

do relatório do projeto interdisciplinar do semestre que está cursando;  

6. OBS: a frequência é contabilizada em separado nos dois tempos. Ou seja, é considerado no 

mínimo 75% de frequência no TU e 75% de frequência no TC. 

 

APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO e RECUPERAÇÂO 

 

1. A nota de cada componente é a composição do TU e TC;  

2. Em decorrência dos componentes estarem vinculados a um eixo temático que orienta as 

atividades e aprendizagens no TU e TC, no caso de que o estudante reprove em 4 ou mais 

componentes do semestre no qual esta matriculado, o mesmo deverá refazer os componentes 

reprovados e o projeto interdisciplinar referente ao semestre dos componentes reprovados. Essa 

implicação não impede que o estudante opte por fazer componentes de outros semestres; 3. No 

caso do estudante reprovar em três ou menos componentes, o mesmo deverá refazer estes 

componentes, cabendo ao docente orientar atividades a fim de contemplar a carga horária do 

TC, levando em consideração a temática do referido semestre dos componentes reprovados; 4. 

Para poder cursar o eixo temático de determinado semestre (TU e TC), o estudante deverá se 

matricular em pelo menos 3 componentes curriculares em cada semestre, incluindo 

obrigatoriamente o componente de Prática Pedagógica do referido semestre. Em virtude do 

estudante não ter cursado todos os componentes do semestre, para os componentes que não 

foram cursados, cabe ao docente orientar atividades a fim de contemplar a carga horária do TC, 

levando em consideração a temática do referido semestre dos componentes; 5. A reoferta de 

componentes nos quais estudantes foram reprovados será realizada durante o TU nos 

semestres verão. 


