Balneário Camboriú (SC), 05 de abril de 2022.
NOTA TÉCNICA 001/2022
Prezados professores, tutores e estudantes,
Cumprimentando a todos, dirigimo-nos a Vossas Senhorias por meio do
presente documento com a finalidade de esclarecer a metodologia avaliativa dos
cursos na modalidade a distância – EaD. Antes de tudo convém esclarecer que, uma
sentença judicial revogou todos os atos praticados durante o exercício da reitoria do
Centro Universitário Avantis – UniAvan, no período entre 14 de fevereiro a 22 de março
de 2022.
Em virtude da anulação dos atos institucionais da antiga gestão, e em
cumprimento à decisão judicial, cumpre-nos informá-los que voltam a vigorar as
normas avaliativas propostas pela Equipe Multidisciplinar e aprovadas anteriormente
pelo Conselho Universitário – Consun, a saber:
As avaliações serão realizadas conforme a seguinte ordem, estrutura e peso:
Avaliação 1 (AV1): Assíncrono. A avaliação referente às unidades (1) um e (2)
dois da disciplina será liberada no AVA após o segundo encontro. O tutor poderá
definir o período que a avaliação ficará disponível para o aluno, podendo ser de (3)
três a (5) cinco dias. O tutor presencial ficará responsável pela postagem do
instrumento no AVA. A adoção do instrumento avaliativo é definida pelo Núcleo de
Educação a Distância (NEAD), e pode constituir-se de diferentes propostas, tais como:
texto explicativo; linha do tempo; quadro sinóptico; mapa conceitual, situações–
problema e/ou texto dissertativo argumentativo, seguidos de enunciados e alternativas
para análise, síntese, aplicação e elaboração das soluções possíveis, entre outros. Peso
dois (2,0).
Avaliação 2 (AV2): Assíncrono. A presente avaliação se constituirá em uma
atividade pedagógica, desenvolvida pelo professor da disciplina e/ou tutor presencial,
privilegiando as metodologias ativas, tais como rotação por estações, PBL, Seminários,
Aula de Campo, Aula Prática, entre outros. Por tratar-se de uma atividade de
aprendizagem, deve preferencial, mas não obrigatoriamente ser desenvolvida em sala
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de aula. O tutor pode definir quais as unidades do caderno pedagógico serão
envolvidas nesta avaliação. Peso dois (2,0).
Avaliação 3 (AV3): Presencial. Avaliação final, refere-se a todos às unidades da
disciplina. A adoção do instrumento avaliativo é definida pelo NEAD, contendo 25
(vinte e cinco) questões objetivas, sendo 05 (cinco) de conhecimento geral e outras 20
(vinte) de conhecimento específico à disciplina; mais 02 (duas) questões discursivas,
sendo 01 (uma) de conhecimento geral e 01 (uma) de conhecimento específico. Peso
6,0 (seis).
Pedimos desculpas pelo transtorno causado, no entanto, ratificamos o nosso
compromisso institucional de estarmos zelando pela excelência educativa e pela
formação de profissionais verdadeiramente capacitados para o exercício da profissão
escolhida.
Fraternalmente,
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