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DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM* 
 

ART. 71. A avaliação da aprendizagem será feita em cada semestre letivo, 

compreendendo: I a apuração de freqüência às aulas teóricas e/ou teórico-práticas; II a 

atribuição de notas aos alunos através de no mínimo 03 (três) avaliações parciais e no 

exame final, quando for o caso.  

ART. 72. Será atribuída nota zero ao aluno que deixar de comparecer a qualquer das 

verificações de aprendizagem.  

§ 1º Ao aluno, que deixar de realizar qualquer verificação de aprendizagem, inclusive, 

ao exame final, será facultado o direito à segunda chamada, se requerida ao 

Departamento onde a disciplina esteja alocada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

após sua realização, por meio da GRA/CORES, desde que comprove através de 

documentos uma das seguintes situações: I problema de saúde (documento 

devidamente homologado pelo Serviço MédicoOdontológico do CEFET-BA); II 

obrigações com o Serviço Militar; III falecimento de parente (cônjuge, pai, mãe, filho), 

desde que a prova se realize dentro do período da ocorrênc ia; IV pelo exercício do voto 

(um dia anterior e um dia posterior à data da eleição se coincidentes com a realização 

da prova).  

§ 2º A avaliação da aprendizagem, em segunda chamada, deverá ser feita pelo próprio 

professor que ministra a disciplina, em horário previamente estipulado por ele ao 

interessado. § 3º A ausência do aluno, à segunda chamada, implicará definitivamente na 

manutenção da nota zero na caderneta escolar da disciplina.  

ART. 73. As avaliações de aprendizagem serão registradas na caderneta escolar sob 

forma de notas numéricas variando de 0 (zero) a 10 (dez), até 01 (uma) casa decimal 

aproximada conforme critérios estatísticos de arredondamento. 



 ART. 74. A média final do aluno será calculada, através da média ponderada da média 

aritmética das notas das três avaliações parciais, com peso dois e a nota do exame final, 

com peso um, conforme fórmula abaixo:  

 

Média Final = (média aritmética ou ponderada das três avaliações parciais) x 2.0 + (nota da prova final) x 1.0 

 3.0 

 

 ART. 75. O aluno será considerado aprovado, se obtiver freqüência igual ou superior a 

75%, nas atividades da disciplina e média final igual ou superior a 5.0 (cinco inteiros).  

 

ART. 76. Será dispensado de realizar o exame final, o aluno que obtiver na média 

aritmética das avaliações parciais nota igual ou superior a 7,0 (sete inteiros), por já estar 

aprovado na disciplina. 17  

ART. 77. Será vedada a realização do exame final: I ao aluno que obtiver na média 

aritmética das avaliações parciais, valor inferior a 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) por 

já estar reprovado na disciplina; II ao aluno que deixar de cumprir a freqüência mínima 

de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e às demais atividades escolares em cada 

disciplina.  

ART. 78. O exame final constará de avaliação, a critério do professor que ministra a 

disciplina, versando sobre assunto da matéria lecionada no período.  

ART. 79. A solicitação de revisão do exame final deverá ser feita ao Departamento, onde 

esteja alocada a disciplina em questão, através da GRA/CORES, até 48 (quarenta e oito) 

horas após a publicação do resultado e deverá ser realizada em primeira instância pelo 

próprio professor da disciplina. Parágrafo Único Mantendo-se a divergência, o aluno 

poderá recorrer em segunda instância, observando-se os procedimentos, previstos no 

caput deste artigo, cabendo à chefia do Departamento nomear uma comissão composta 

por três professores, excluindo o professor envolvido, para emissão de parecer final.  

ART. 80. As médias finais obtidas pelos alunos nas disciplinas serão utilizadas para 

calcular o Coeficiente de Rendimento (CRE) e o Coeficiente de Aproveitamento (CAP) 

 § 1º O Coeficiente de Rendimento (CRE) é uma média ponderada da média final da 

disciplina pela sua creditação;  

§ 2º O Coeficiente de Aproveitamento (CAP) reflete a antiguidade no curso, 

considerando o desempenho acadêmico dado pelo CRE. Assim, CAP ? CRE.MTE ? 

RPF.MF onde, ND - é o número de disciplinas cursadas contabilizadas no cálculo do CRE. 



RPF - é o total de disciplinas em que o aluno foi reprovado por falta NS - é o número 

total de semestres cursados, excluindo-se os semestres de férias e os com trancamento 

total.  

§ 3º As disciplinas Atividade Esportiva I e II, as oferecidas em “curso de férias”, as 

dispensadas e aproveitadas, os trancamentos parcial e total não serão contabilizados no 

cálculo dos coeficientes. § 4º Terá prioridade na inscrição em disciplinas, por curso, o 

aluno com maior coeficiente de aproveitamento. 

 

*Avaliação de aprendizagem contido nas Normas Acadêmicas do Ensino Superior 

 


