REGIMENTO DA AVALIAÇÃO DO TEÓRICO/PRÁTICO

1.

Descrição
A avaliação denominada “TEÓRICO/PRÁTICO” se enquadra nas avalições

obrigatórias. Ela tem por objetivo principal oportunizar com que o discente desde o primeiro
até o último semestre do curso faça o exercício de desenvolver pesquisa na dimensão
teórica para implementá-la na dimensão prática.

2.

Justificativa

Entendemos que a avaliação do teórico/prático se justifica pelo fato de que o discente
terá uma evolução gradativa no processo acadêmico, tanto na dimensão teórico como na
dimensão prática. Esse processo em consonância com as demais atividades do curso
formará profissionais habilitados que tenham competência em alto grau tanto na parte
teórica bem como na parte prática, desde o início da sua atividade profissional no mercado
de trabalho.

3.

Procedimento:

O início desta avaliação se dará sempre no começo do semestre e o encerramento
no final de cada semestre. Para tal o discente realizará nos semestres ímpares (do
discente) a parte teórica e nos semestres pares (do discente) a parte prática. Tanto a parte
teórica como a prática serão desenvolvidas sob a orientação de um docente indicado pela
coordenação de curso. O tema da pesquisa será de livre escolha do discente, desde que
terá algum vínculo com o curso em andamento. O desenvolver da pesquisa pode ser feito
de forma individual ou grupal em até 5 (cinco) discentes, sendo todos do mesmo curso.

4.

Processo avaliativo

A avaliação do teórico/prático se dará no final do semestre, conforme calendário
acadêmico. Será submetido à uma banca examinadora formada por dois ou três docentes.
A banca examinadora será escolhida pelo coordenador do curso. Os membros avaliadores
atribuíram nota de 0.0 (Zero) a 10.0 (dez), essas serão somadas e divididas pelo número
de avaliadores, porém, ao ser lançado no sistema acadêmico essa nota será computada
automaticamente por 20%, atribuindo uma nota que varia de 0.0 (Zero) a 2.0 (Dois), essa
resultará na nota final, que será adicionada as demais avaliações do semestre, resultando
na média geral final.
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