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Avaliação do processo de ensino aprendizagem
1
 

 

A avaliação é realizada conforme artigos 120 e 121 do Regimento Geral da 

UNIR, enfatizando-se que o rendimento do desempenho discente será aferido por 

disciplina, considerando a preponderância dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos. 

Cabe destacar que a interdisciplinaridade constitui condição para melhoria da 

qualidade do ensino mediante a superação contínua da já clássica fragmentação, uma 

vez que orienta a formação global do homem. Tem-se certeza de que para tanto, exigirá 

dos professores do curso uma postura de abertura para se estabelecer diálogo entre suas 

disciplinas e a interação entre o conhecimento e a realidade concreta, as expressões de 

vida, que dizem respeito a todas as áreas do conhecimento. Esse diálogo entre as 

disciplinas deverá ocorrer em encontros contínuos formais e não formais entre os 

professores. 

Portanto o currículo como um processo contínuo de ser e vir a ser, se faz 

necessário que as estratégias de avaliação sejam concebidas como auxiliares do 

processo que se faz no fazer. Importa aqui ressaltar a necessidade de que se avalie 

permanentemente ao longo do curso ao seu final.  

Neste contexto avaliação de desempenho dos acadêmicos no curso, estes serão 

avaliados por um processo de auto e hetero avaliação por cada atividade em particular e 

no conjunto do semestre. Quanto à avaliação do processo ensino-aprendizagem, estes 

observarão as linhas gerais a que a UNIR propõe para o aluno de graduação e poderão 

ser objetos de discussão e uso pelos docentes, as seguintes formas de avaliação: 

- Avaliação diagnóstica no início do processo, verificando princípios básicos 

do processo ensino aprendizagem; 

- Avaliação formativa durante o processo educativo com as seguintes 

atividades: acompanhamento do desempenho dos acadêmicos no desenvolvimento das 

atividades educativas tais como, participação, interesse, apresentações em grupo e 

desempenho individual em atividades práticas (em sala e em campo); 
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- Avaliação somativa no final de cada etapa do processo (bimestral) através 

da avaliação, pelo docente, das atividades realizadas, obedecendo os critérios 

estabelecidos em regimento UNIR. 

Estes temas constituem objeto que ocupará regulamentação específica do 

Conselho de Departamento ou reuniões pedagógicas que convirjam para este fim. 

 

 


