
 

RESOLUÇÃO DIREÇÃO GERAL 

nº 001, de 17 de novembro de 2009 

 

 

O Diretor Geral da Estácio FaSe: Faculdade de Sergipe, no uso de suas atribuições 

legais, considerando: 

Aprova a mudança do processo de avaliação dos alunos dos Cursos de 

Graduação e de Graduação Tecnológica, comunica que, a partir do primeiro semestre 

de 2010, será adotado o seguinte critério:  

a- Para as disciplinas que concedem nota, o aluno será avaliado em três etapas – AV-1, 

AV-2 e AV-3, sendo a cada uma delas atribuído grau de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, 

admitindo-se uma decimal; 

b- Para aprovação, nessas disciplinas, o aluno deverá atender, simultaneamente, às duas 

condições a seguir: 

• ter freqüência mínima de 75%; 

• alcançar média aritmética igual ou superior a 6,0 (cinco), dentre as duas maiores notas, 

sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro). 

c- Os alunos que obtiverem média 6 (seis) entre as notas da AV1 e da AV2, sendo a 

menor delas, no mínimo, nota 4,0 (quatro), poderão optar pela realização ou não da 

AV3. 

d- O resultado da média obtida no item anterior será o grau final do aluno. 

Exemplos: 

a- AV-1 = 7,0 AV-2 = 5,0  

• Considerando que as duas maiores notas (AV-1 e AV-2) são maiores que 4,0, a média 

aritmética do aluno será: 

AV-1 + AV-2 = 7,0 + 5,0 = 12,0 = 6,0 - O aluno estará aprovado com grau final 6,0. 

b- AV-1 = 3,0 AV-2 = 9,0 AV-3 = 2,0 

• A menor nota será desconsiderada (AV-3 = 2,0); 

• Considerando que entre as duas maiores notas (AV-1 e AV-2) existe uma nota menor 

que 4,0 (AV-1), o aluno estará reprovado. 



c- AV-1 = 3,0 AV-2 = 4,0 AV-3 = 8,0 

• A menor nota será desconsiderada (AV-1 = 3,0); 

• Considerando que entre as duas maiores notas (AV-2 e AV-3), a menor nota é igual a 

4,0, a média aritmética do aluno será: 

AV-2 + AV-3 = 4,0 + 8,0 = 12,0 = 6,0 - O aluno estará aprovado com grau final 6,0. 

d- AV-1 = 3,0 AV-2 = 4,0 AV-3 = 5,0 

• A menor nota será desconsiderada ( AV-1 = 3,0 ); 

• Considerando que entre as duas maiores notas (AV-2 e AV-3), a menor nota é igual a 

4,0, a média aritmética do aluno será: 

AV-2 + AV-3 = 4,0 + 5,0 = 9,0 = 4,5 - O aluno estará reprovado, pois não alcançou o 

grau final 6,0; 

Nos exemplos “a” e “c” os alunos serão considerados aprovados, se também obtiverem 

freqüência mínima de 75%. 

 

 

 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Aracaju, 17 de novembro de 2009 

 

 

 

 

Ruy Gomes Chaves 

Diretor Geral – Estácio FaSe 


