
 
 

Comunicado Oficial: Sistemática de Avaliação 

  

Vitória, 03 de agosto de 2021.  

 

Para toda a comunidade acadêmica,  

 

Como informado pela Faculdade Multivix através do informativo dos alunos e 

comunicado de retorno as aulas, a partir de 2021/2, a sistemática de avaliação 

terá a avaliação processual e a avaliação pontual. Nesse contexto, o processo 

de avaliação de ensino-aprendizagem da Multivix vem deixando de ser 

prioritariamente pontual (realizado apenas no final de cada bimestre) e vem 

passando a ser concebido de forma processual (ao longo do bimestre), 

oportunizando a avaliação das três dimensões da competência (conhecimentos, 

habilidades e atitudes). 

 

Nesse sentido, cada disciplina terá sua sistemática de avaliação que poderá ser 

totalmente processual ou processual e pontual. Portanto, com base nas 

disciplinas matriculadas pelo aluno em um semestre, o mesmo poderá ser 

avaliado através de instrumentos avaliativos processuais e/ou pontuais.  

 

O detalhamento das informações sobre como irá funcionar o retorno as aulas no 

semestre de 2021/2 e a nova sistemática de avaliação da Multivix estão 

disponíveis no Informativo do aluno 2021/2 e descrita abaixo: 

 

A. DISCIPLINAS COM AVALIAÇÃO PROCESSUAL 

 

A Avaliação Processual/Trabalho é expressa em notas de 0 (zero) a 10,0 (dez) 

e as atividades devem ser desenvolvidas em grupo de até 5 (cinco) estudantes. 

O período de realização e a entrega desta atividade no AVA seguirá o 

estabelecido pelo professor da disciplina, respeitando a data limite prevista no 

Calendário Acadêmico. Segue abaixo exemplo de como poderá o professor 

definir as atividades a serem realizadas em cada bimestre:  

 



 
INSTRUMENTOS Bimestre PESO 

Avaliação Processual – Mapa Conceitual 1º 4,5 

Avaliação Processual – Estudo de Caso 1º 5,5 

Avaliação Processual – Mapa Conceitual 2º 4,0 

Avaliação Processual – Seminário 2º 6,0 

 

O aluno que obtiver média inferior a 7,00 (sete) deverá prestar exame final e será 

aprovado na disciplina se obtiver média de aproveitamento igual ou superior a 

5,00 (cinco). 

 

B. DISCIPLINAS COM AVALIAÇÃO PROCESSUAL E PONTUAL 

 

Nas disciplinas com avaliação processual e pontual teremos a seguinte forma de 

avaliação para cada instrumento:  

 

• Avaliação Processual/Trabalho: expressa em notas de 0 (zero) a 4,5 (quatro 

vírgula cinco), essa atividade deve ser desenvolvida em grupo de até 5 

(cinco) estudantes. O período de realização e a entrega desta atividade no 

AVA seguirá o estabelecido pela coordenação de curso, juntamente com o 

professor da disciplina, respeitando a data limite prevista no Calendário 

Acadêmico. 

 

• Avaliação Pontual/Prova Bimestral - expressa em notas de 0 (zero) a 5,5 

(cinco vírgula cinco), onde domínio de conteúdos da disciplina é verificado 

baseando-se no desempenho em prova presencial composta por 10 (dez) 

questões de múltipla escolha e 1 (uma) questão discursiva, aplicada de forma 

individual, ao final do bimestre, conforme previsto no Calendário Acadêmico. 

A questão discursiva valerá 2,0 pontos e as questões objetivas 3,5 pontos 

tendo cada questão 0,35 pontos, conforme quadro abaixo: 

 

 

Tipo de Questão 
Quantidade de 

Questões 
Valor de Cada 

Questão 
Pontuação 

Total 

Discursiva  01 2,0 2,0 

Objetivas 10 0,35 3,5 

Total 11 - 5,5 

 



 
A composição da média da disciplina é realizada variando de 0,0 (zero) a 10,0 

(dez) seguindo a ponderação abaixo: 

 

INSTRUMENTOS PESO 

Avaliação Processual/Trabalho 4,5 

Avaliação Pontual/Prova Bimestral 5,5 

 

 

Obs. A determinação da avaliação pontual presencial poderá sofrer alteração e 

caso haja, terá comunicação prévia, a depender do avanço da Pandemia da 

COVID e, novas determinações do governo em relação aos protocolos de 

segurança. 

 

C. DISCIPLINAS COM TRILHA 

 

As disciplinas 100% EaD aconteceram na plataforma Moodle e estão sendo 

ofertadas com quatro aulas remotas em tempo real (comunicação síncrona – 

ferramenta Microsoft Teams®) e quatros fóruns de discussão para orientação 

das tarefas e esclarecimento de dúvidas de forma assíncrona. Ou seja, os fóruns 

e as aulas remotas continuarão acontecendo na plataforma Moodle, e para a 

aula remota continuaremos com a ferramenta Microsoft Teams®. 

 

As disciplinas EaD serão desenvolvidas por trilha com 6 unidades, sendo que ao 

final das unidades 2, 3, 4, 5 e 6 haverá 4 questões objetivas em cada sobre o 

conteúdo abordado. A disciplina ficará disponível para o aluno no AVA, a partir 

da terceira semana do mês de agosto e o aluno terá até o dia 17/11/2021 para 

concluir todas as unidades. Lembrando que ao iniciar a resolução das questões 

de uma unidade o aluno terá até 1 hora para concluída uma vez iniciada.  

 

A resolução das atividades avaliativas ao final das unidades 2 a 6 ocorrem de 

forma independente, ficando a critério do aluno como irá realizá-las. Ou seja, se 

o aluno optar por iniciar pela unidade 5, não haverá problema uma vez que não 

fez as atividades das unidades 2 a 4. O aluno deverá ficar atento apenas ao 

progresso parcial para cada unidade da disciplina e a conclusão do progresso 

global de cada disciplina, que são essenciais para a aprovação.  



 
 

Ressaltamos que, as aulas remotas funcionarão apenas como subsídio para o 

aluno, ou seja, para a aprovação o essencial é apenas o cumprimento do 

progresso global da disciplina. A participação nas aulas remotas das disciplinas 

EaD é facultativo. 

 

 

Abaixo seguem prints da plataforma das disciplinas EaD.  

 

 

 

 

 

Portanto, independentemente dos horários de fórum e aula remota o aluno 

poderá realizar as atividades previstas nas unidades 2 a 6. 

4 questões objetivas por 

unidade - cada uma 

valendo 5 pontos 



 
 

D. DISCIPLINAS DE METODOLOGIA APLICADA AO CURSO, INOVAÇÃO 

EM SAÚDE, PEI, ESTÁGIO SUPERVISIONADO E TCC 

 

As disciplinas de metodologia aplicada ao curso, inovação em saúde, PEI, 

estágio supervisionado e TCC não tiveram alteração em sua sistemática de 

avaliação, permanecendo as atividades avaliativas dos semestres anteriores.  

 

 

E. AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVAS 

 

O aluno tem direito a apenas uma prova substitutiva por disciplina no semestre 

letivo. 

 

Caso o aluno falte no mesmo semestre letivo mais de uma avaliação por 

disciplina, a nota da prova substitutiva será correspondente ao primeiro 

requerimento de prova substitutiva feita pelo aluno, sendo atribuída nota zero 

nas demais avaliações da disciplina que o discente não compareceu. 

 

Não há prova substitutiva das avaliações substitutivas e nem prova substitutiva 

para a avaliação final. 

 

 

F. AVALIAÇÃO FINAL 

 

O aluno que não atingir a média semestral igual a 6,00 (alunos que se encontram 

matriculados no 1º e/ou 2º período de qualquer curso) ou 7,00 (alunos que se 

encontram regularmente matriculados a partir do 3º período de qualquer curso) 

e que possuam média semestral de no mínimo 2,00 (dois) pontos, deverá prestar 

o exame final.   

 

A prova final será composta por 10 questões objetivas e o aluno terá até 2 horas 

para realizá-la a partir do momento em que iniciar a avaliação.  



 
 

O aluno que obtiver média de aproveitamento inferior a 5,00 (cinco) após prova 

final será considerado reprovado. 

 

A prova final será composta por 10 questões objetivas e o aluno terá até 2 horas 

para realizá-la a partir do momento em que iniciar a avaliação.  

 

O aluno que obtiver média de aproveitamento inferior a 5,00 (cinco) após prova 

final será considerado reprovado. 

 

 

Estamos empenhados em mantê-los atualizados constantemente durante todo 

o processo. 

 

Que Deus abençoe sempre a vida de todos!  

 

Esperamos que estejam com saúde e esperamos revê-lo em breve. 

Até 2021/2! 

 

Cordialmente, 

Tadeu de Oliveira Penina 

Diretor Executivo 

Faculdade Multivix 


