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BOAS-VINDAS 
 
 

Olá, 
 
 

Bem-vindo (a) a Afya Educacional, o programa de ensino a distância da Faculdade Santo Agostinho 

de Vitória da Conquista. A Afya Educacional oferece cursos, disciplinas e soluções educacionais. 

 

 
Primeiramente, parabéns pela sua escolha! Você participará de um curso que apresenta as mais 

modernas tecnologias e metodologias de ensino. Poderá ver ao longo deste manual, tudo que preparamos, 

para que você possa ter acesso ao melhor curso de ensino a distância. Vamos começar esta caminhada? 

 

 
No ensino a distância, temos uma grande vantagem em relação ao método presencial: autonomia. 

Atualmente, temos uma série de restrições de tempo que são impostas pelo nosso cotidiano, e, ter autonomia 

para decidir qual o melhor momento para estudar, implica em liberdade, mas também em responsabilidade. 

Liberdade para escolher o melhor horário e responsabilidade para escolher este horário e aproveitá-lo 

produtivamente. 

 

 
A princípio, o ensino a distância pode parecer solitário, mas esta solidão acaba quando você pode, a 

qualquer momento e em qualquer hora, deixar uma mensagem para seu tutor on-line, expondo dúvidas, 

contribuindo com sua experiência, participando de fóruns e debates. Na sala de aula virtual, a comunicação 

pode ser escrita ou ainda através de áudio e vídeo ou outros recursos multimídias. Para assim você ter 

tranquilidade para escrever suas dúvidas e contribuições. No ambiente virtual, você poderá escrever ao invés 

de falar. Sabe qual a grande vantagem disso? Se você precisar reler a resposta do seu tutor, ela estará 

disponível a qualquer momento, facilitando sua compreensão e contribuindo com a efetividade do seu 

aprendizado. 

 

 
Você terá também a cada 5 aulas, 1 aula síncrona (ao vivo), totalizando 4 aulas que serão agendadas 

pelo seu tutor, a aula será gravada para acesso posterior. As aulas síncronas serão utilizadas para sanar dúvidas 

relacionadas as disciplinas, auxiliando o aluno na compreensão dos conceitos e melhor absorção do conteúdo. 

 

 
Além de tudo isto, você terá uma biblioteca virtual a sua disposição. Nela você poderá acessar todos 

os livros, independentemente do seu curso. Isto não é muito legal? Pense a respeito, você tem à sua disposição 

uma biblioteca com mais de 8.000 títulos, os quais você poderá ler a qualquer momento e em qualquer hora. 

Mas você pode se perguntar: “E os livros físicos?”. Também os temos! A biblioteca física possui todos os livros 
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básicos das disciplinas que você está cursando. Venha conhecer nossa biblioteca e não deixe de levar um livro 

para leitura. 

 

 
Você deve ficar atento! Lembre-se que para ter sucesso em um curso a distância, você precisa agir 

sempre com autonomia e responsabilidade. Além disto, você poderá usar e abusar dos recursos que 

oferecemos para contribuir com seu aprendizado, tanto no ambiente virtual de aprendizagem, como também 

nas aulas síncronas e também na estrutura física de sua unidade. 

 

 
Seja bem-vindo (a)! 

 

Equipe FASAVIC 
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A EDUCAÇÃO a DISTÂNCIA 
 
 

As disciplinas on-line, da  Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, foram organizados a partir do 

princípio de que o conhecimento é uma construção contínua e progressiva, ou seja, exige dinamismo de 

quem busca a aprendizagem. 

 

 
Assim, precisamos, primeiramente, valorizar a interatividade. Para tanto, utilizamos as mais variadas 

ferramentas de comunicação. O material didático que você receberá foi preparado por uma equipe de 

docentes especialistas, mestres e doutores, cujo objetivo é transmitir os ensinamentos por meio das novas 

tecnologias de informação e de metodologias pedagógicas inovadoras. 

 

 
O seu sucesso nesta modalidade de ensino vai depender da sua autonomia e, fundamentalmente, da 

sua responsabilidade, conforme dito anteriormente. Assim, planeje e organize seu trabalho de forma clara e 

objetiva. Para isso: 

 

 
 Você precisa ter uma postura de compromisso, disciplina, dedicação, empenho e determinação; 

 Elabore seu plano de estudos; 

 Estabeleça um ritmo e o respeite; 

 Siga a ordem de estudo proposta no material didático e pelo seu professor-tutor; 

 Faça todas as atividades propostas e as envie nos prazos estipulados; 

 Busque o sistema de tutoria sempre que tiver necessidade de esclarecer dúvidas ou expor suas 

dificuldades em relação à aprendizagem; 

 Procure ler, estudar, pesquisar, refletir, esquematizar, resumir, concluir e tudo mais que enriqueça o 

processo de aprendizagem; 

 Explore, ao máximo, as ferramentas de comunicação disponíveis. Você não está sozinho. Eles são seus 

parceiros nesta caminhada. 

 

 
Sua jornada começa aqui! Estaremos do seu lado para o que precisar. 
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ESTRUTURA DISPONÍVEL 
 
 

Vamos agora conversar um pouco sobre a estrutura que vamos disponibilizar para você desempenhar 

bem as suas atividades acadêmicas e tirar o máximo de proveito para o seu aprendizado. 

 

 
O grupo Afya Educacional, oferta: 

 

 Tutoria On-line; 

 Aula Síncrona (Webconferências ao vivo). 

 
 
 

TUTORIA ON-LINE 
 
 

Mas para que servem estes tutores? Muito simples! Os tutores on-line serão responsáveis por toda a 

mediação do processo de ensino e aprendizagem que acontecerá no Ambiente Virtual de Aprendizagem, e 

aqui, na Afya Educacional, utilizamos o mais moderno Ambiente Virtual de Aprendizagem: o CANVAS. 

 

 
Os tutores on-line vão mediar os fóruns temáticos e a aula síncrona. Nestes fóruns, você deverá emitir 

suas opiniões e construir argumentos. Os tutores on-line terão até 48 horas úteis para a devolutiva de suas 

considerações a respeito das discussões. 

 

 
Assim, cabe à tutoria on-line mediar o processo pedagógico a você estudante que pode estar, 

geograficamente, distante. 

 

 
O Tutor on-line atua como mediador na preparação dos alunos para o pensar, estimulando as 

capacidades investigadoras dos alunos. 

 
 
 

WEBCONFERÊNCIAS (AULA SÍNCRONA) 
 
 

O Tutor On-line representando a Afya Educacional vai promover as webconferências. 
 

Cada disciplina cursada pelo aluno terá 4 webconferências, a cada 5 aulas será realizada 1 

webconferência, aula esta, que será marcada pelo tutor on-line. As aulas serão gravadas e os alunos poderão 

acessar posteriormente. Os tutores no dia e horário marcado estarão à disposição dos alunos na 
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webconferência, lembrando que o dia e horário serão disponibilizados para você no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

O principal objetivo dos tutores on-line na webconferência será sanar dúvidas e auxiliar na assimilação 

do conteúdo, tendo como ideia central, a preparação do aluno, na construção do pensar. 

 
 

APOIO PRESENCIAL 
 
 

É um espaço físico onde você conta com uma infraestrutura, como salas de estudo, secretaria 

acadêmica, laboratórios equipados com microcomputadores conectados à Internet, laboratórios didáticos, 

biblioteca, recursos audiovisuais, sala de aula, dentre outras. Essa infraestrutura é que possibilita a 

implementação das atividades propostas no decorrer do curso, como aulas síncronas, encontro com o 

coordenador de curso, eventos culturais e científicos, dentre outras. Este apoio presencial ocorre na sua 

unidade. 

Tudo isto tem que ser coordenado por alguém da área do seu curso, e aqui temos uma figura 

importante: o coordenador do curso. 

 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

Núcleo de IES responsável pela coordenação de ações administrativas, didático-pedagógicas e 

tecnológicas das disciplinas online e híbridas dos cursos de Graduação da Faculdade Santo Agostinho de 

Vitória da Conquista, e tem como objetivo auxiliar docentes e discentes no que diz respeito às disciplinas 

ofertadas na modalidade a distância. 

O NEAD está a disposição dos alunos para auxiliar e dirimir possíveis dúvidas e dificuldades 

relacionadas ao acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem e para o que necessário. 

 

 
 

COORDENADOR DE CURSO 
 
 

Ele é o responsável, junto com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, pela organização e o 

desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico do Curso. Além de coordenar o andamento didático- 

pedagógico, ele também zela pela qualidade de ensino, pela adequação do currículo e pelas atividades de 

extensão. A todo o momento, o coordenador dialogará com os tutores on-line, objetivando zelar pelo 

conteúdo das disciplinas. 

 

 
Sempre que houver necessidade, você poderá conversar com o seu coordenador por meio de e-mails, 

mensagens eletrônicas a serem postadas no portal da instituição, ou, até mesmo, por telefone. 
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Como dito anteriormente, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, ocorrerá grande parte da interação 

entre você, aluno, e a Afya Educacional. Entretanto, para que isto ocorra, precisamos ter um Ambiente Virtual 

de Aprendizado (AVA). Mas o que é isso? 
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AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZADO (AVA) 
 
 

Os alunos poderão interagir com os tutores das disciplinas por intermédio da Internet, em um 

ambiente virtual, cujo objetivo é oferecer espaços destinados à disposição de conteúdo, às orientações de 

estudos, à realização de atividades e comunicação com coordenadores, tutores e demais alunos dos cursos a 

distância. 

 

 
A plataforma utilizada pela Afya Educacional é o CANVAS. Esta plataforma permite a você, aluno, o 

acesso identificado por meio de login e senha pessoal. Os níveis de acesso e operação dentro do ambiente são 

determinados pelo setor de TI e Coordenação Pedagógica. 

 

 
Assim, o CANVAS é o ambiente virtual que você utilizará como seu espaço de sala de aula. Para acessá- 

lo, você precisará de um computador conectado à Internet. Após conectar-se à internet por meio de seu 

navegador preferido, vá até o portal de sua unidade escolha a opção disciplinas on-line. 

 

 
Agora, para você acessar, deverá entrar na página de EaD da sua Instituição. 

 
 

 



Manual do Aluno 

9 

 

 

 

 

Na sequência, aparecerá a seguinte tela para você colocar seu login e senha: 
 

Utilize os mesmos dados de cadastro do seu portal do aluno (Login: seu cpf sem pontos e traço e Senha: sua 

data de aniversário composta por ddmmaaaa). 
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Após inserir seu login e senha, clique na opção “entrar” para ter acesso a todas as disciplinas que você 

está matriculado. Em seguida, no menu central, é exibida a lista das disciplinas que você está matriculado e, 

no menu do lado esquerdo, constam as principais ferramentas do curso: 

 

 
 

 

Para acessar qualquer disciplina que você estiver matriculado, clique com o mouse em cima do nome 

da disciplina. 

 

 

Uma vez cursando e, ao acessar uma determinada disciplina, você terá acesso às aulas, aos materiais de apoio, aos 
fóruns e aos demais conteúdos previstos. Ao selecionar a disciplina, aparecerá a tela da página inicial do ambiente 
virtual de aprendizagem. 
 
 

 



Manual do Aluno 

11 

 

 

MATERIAL DE APOIO 
 

Acesso ao conteúdo 
 
 

Para ter acesso ao conteúdo do seu curso, clique no botão de nome módulos, na sequência, será 

apresentada todo o conteúdo de aprendizagem por módulo e você poderá navegar e escolher o que você 

deseja estudar no momento: 
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EXPLORAR O CONTEÚDO 
 

Conteúdo 

Clicando em conteúdo você terá acesso a resumos (.pdf), material que deve ser utilizado pelo aluno 

para aprofundamento do conteúdo da disciplina. 

 
 
 

Videoaula 

Clicando em videoaula você terá acesso a áudio aulas da sua disciplina on-line, a disciplina possuirá 20 

áudio aulas/Podcast (mp3). 

 
 
 

Exercício 

Clicando em Exercício você terá acesso a questionários auto corrigíveis que conterão questões no 

modelo ENADE e serão pontuáveis, cada exercício está composto por 4 questões valendo 0.25 cada, portanto 

a cada módulo você terá uma distribuição de 5 pontos de exercícios. 

 
 
 

Tarefa 

Clicando em Tarefa você poderá visualizar se o Professor Tutor inseriu tarefa complementar para 

execução pelo aluno, neste espaço o tutor on-line terá autonomia para acrescentar conteúdos que julgarem 

pertinentes, o aluno deverá ficar atento a esta aba pois no decorrer da disciplina haverá uma atividade 

dissertativa a ser desenvolvida pelo aluno e valerá 15 pontos. 

 
 
 

Fórum 
 
 

Clicando em Fórum, você terá acesso aos fóruns de discussão para postar suas contribuições no fórum 

temático, a cada 5 aulas teremos 1 fórum de discussão pontuável, sendo o total de 4 fóruns, ou seja, 20 pontos 

no total. 
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NOTAS 
 
 
 

Clicando em Notas o aluno visualizará como está seu desempenho em cada etapa da disciplina on- 

line. 
 
 

 
 

 

WEBCONFERÊNCIAS 
 

 
WEBCONFERÊNCIAS (AULA SÍNCRONA) 

 
 

Cada disciplina cursada pelo aluno terá 4 webconferências, a cada 5 aulas será realizada 1 

webconferência, aula esta, que será marcada pelo tutor on-line. As aulas serão gravadas e os alunos poderão 

acessar posteriormente. Os tutores no dia e horário marcado estarão à disposição dos alunos na 

webconferência, lembrando que o dia e horário serão disponibilizados para você no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

O principal objetivo dos tutores on-line na webconferência será sanar dúvidas e auxiliar na assimilação 

do conteúdo, tendo como ideia central, a preparação do aluno, na construção do pensar. 

 

 
Percebeu como é fácil? Mas nunca é demais lembrar que, além de ter autonomia para acessar o 
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ambiente virtual em qualquer hora e em qualquer lugar, você precisa também ter responsabilidade para fazê- 

lo de forma produtiva. 

 

 
Quando selecionamos o conteúdo que você terá acesso através do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, buscamos encontrar materiais que permitam, além de interação, o enriquecimento do seu 

aprendizado e, para isso, optamos por adquirir o melhor. As disciplinas foram produzidas de acordo com suas 

respectivas ementas e planos de ensino. 

Cada disciplina terá 4 módulos e cada um desses módulos terão diversos objetos de aprendizagem, 

sempre objetivando o enriquecimento dos seus conhecimentos. 

 
 
 
 

OBJETOS DE APRENDIZAGEM 
 
 

Preparamos diversos objetos de aprendizagem para você estudar. Por exemplo, no ensino presencial, 

o professor sempre explica o conteúdo, certo? Aqui também, pois o professor gravou diversos vídeos que você 

vai assistir. Entretanto, para que o material fique dinâmico, alternamos entre os vídeos e as telas interativas. 

 

 
Estes vídeos, juntamente com os outros objetos de aprendizagem, têm como conteúdo a unidade de 

aprendizagem que você está estudando. Além disso, tem por objetivo aproximar você da unidade de 

aprendizagem. Este material foi confeccionado com uma linguagem amigável e tranquila. 

 

 
Sabemos quão importante é a teoria e, para isto, para cada aula um conteúdo em PDF, que servirá de 

embasamento teórico para você em cada unidade de aprendizagem. 

 

 
Mas será que tudo isto ajudou? Contribuiu para seu aprendizado? Confeccionamos também questões 

objetivas que destacam os pontos principais do conteúdo. São exercícios que reforçam e revisam os conteúdos 

e as teorias trabalhadas na unidade de aprendizagem. São apresentados 20 exercícios de fixação. Cada 

exercício é apresentado e, após sua resolução, a resposta correta é assinalada. 

 

 
Bom, até agora apresentamos o que cada disciplina oferece para você, mas ainda temos mais 

informações que merecem ser destacadas. Temos a biblioteca física na sua unidade. Lá, você poderá ler, ou 

levar para sua casa, vários livros, que contribuirão para seu aprendizado. 

 

 
Mas não temos só a biblioteca física! Temos também a biblioteca virtual, onde você pode acessar, de 

qualquer lugar e a qualquer hora, mais de 6.700 livros. Isto não é fantástico? 
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Ainda temos mais! Você quer ler periódicos? Através do nosso site, oferecemos a você o acesso a 

Bases de Dados EBSCO e m formato on-line. 

Com tantos recursos assim, você será capaz de produzir trabalhos de qualidade, além de poder ter 

acesso ao que há de mais novo em termos de conhecimento em sua área. 

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
 
 

Os laboratórios de Informática estarão disponíveis na unidade durante o seu período de 

funcionamento e esta estrutura pode ser utilizada por você.  

 

 
METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM 

 
 

Uma vez apresentada toda estrutura disponível para a sua disciplina, nesta parte do manual vamos 

dar informações referentes à metodologia que é empregada nas disciplinas da modalidade EaD. 

 

 
A aprendizagem ativa é um conjunto de práticas pedagógicas que fornece a aprendizagem de forma 

diferente da tradicional. Nessa perspectiva, o aluno é engajado de maneira ativa na construção do 

conhecimento e não como mero “receptor” de informações. 

 

 
Nessa metodologia, teoria e prática andam juntas e visam desenvolver a capacidade de construção e 

análise crítica do conhecimento. 

 

 
A metodologia de aprendizagem ativa foi idealizada para o modelo pedagógico dos cursos da Afya 

Educacional, tendo-se em vista os objetivos de aprendizagem, isto é, a aprendizagem que se deseja que os 

alunos desenvolvam. 

 

 
Além disso, esse tipo de método caracteriza-se por ser um modelo de aprendizagem baseado em 

pequenos projetos. 

 

 
Para se alcançar os resultados esperados, as unidades foram elaboradas com base em vários recursos 

e atividades capazes de motivar e envolver os alunos na conquista do conhecimento. 

 

 
Outro ponto que merece destaque é a inversão da sala de aula, ou seja, realocar as atividades de 

aprendizagem e redistribuir os tempos de estudo. Diferentemente dos modelos tradicionais, o contato com o 
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conteúdo de base (instrução direta) acontece fora do espaço-tempo da sala de aula, por meio de vídeos, 

arquivos de áudio, textos e outros. Em sala virtual, o tempo é empregado na discussão e debate sobre os 

conteúdos, na resolução de questões, no desenvolvimento de projetos ou outras atividades práticas e de 

aplicação dos conceitos. 

 

 

Desta forma, as conferências são utilizadas para desenvolvimento de atividades ativas e não para 

simples reprodução de vídeos, pois assistir vídeos é uma atividade que pode ser feita pelo aluno quando do 

melhor horário de sua conveniência. 

 

 
Com base nos princípios metodológicos expostos, os tutores on-line devem articular os conteúdos 

com as questões vivenciadas pelos alunos em sua vida profissional e social, relacionando os temas trabalhados 

com as outras disciplinas, permitindo ao aluno compreender a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, 

ao priorizar a utilização de técnicas que privilegiem a solução de problemas, o que integra teoria e prática. 

 

 
O processo de Ensino e Aprendizagem no modelo EaD compreende, entre outros instrumentos e 

objetos de aprendizagem, ferramentas que promovem o desenvolvimento profissional, a produção, a 

aprendizagem colaborativa e, sobretudo, a interdisciplinaridade e aprendizagem ativa. 

 
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 
 

A avaliação de desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a frequência o cumprimento 

das atividades propostas no ambiente virtual de aprendizagem e aproveitamento, devendo: 

 

 
a) constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnóstica, formativa; 

 

b) utilizar-se de procedimentos, estratégias e instrumentos diferenciados, articulados de forma coerente com 

a natureza da disciplina e domínios de aprendizagem desenvolvidos no processo de ensino; 

c) manter coerência entre as propostas curriculares, o plano de ensino e o próprio processo de avaliação do 

desempenho do aluno; 

d) constituir-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do desempenho da disciplina e do curso, 

possibilitando intervenção pedagógico-administrativa em diferentes níveis (do professor, do tutor, do próprio 

aluno, da coordenadoria de curso e da direção acadêmica). 

 

 
O processo contínuo de avaliação de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes estão 

alicerçados sobre dois eixos avaliativos: 
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N1 + N2 = Resultado Final 

a) avaliação quantitativa somativa, trabalhando os critérios da avaliação por competências técnicas e 

científicas. Na avaliação, o aluno é convidado a demonstrar-se, em número de acertos, contra um critério 

padrão arbitrário e geral; 

b) avaliação qualitativa somativa, trabalhando três critérios: 
 

 Avaliação potencial: o aluno é avaliado em relação ao seu potencial realizável. 

 Avaliação aberta: o aluno é avaliado por um conjunto de vários critérios integrantes múltiplos. 

 Avaliação da avaliação: é oferecido ao aluno um espaço crítico para avaliar seu próprio 

desenvolvimento. 

 
A avaliação de desempenho escolar integra o processo de ensino e aprendizagem como um todo 

articulado (frequência e o aproveitamento nas atividades curriculares e de ensino de cada disciplina). 

 

 
Serão fixados critérios de avaliação gerais de forma minimamente homogênea pela diretoria 

acadêmica para atividades curriculares de ensino como: preleções, pesquisa, exercícios, arguições, trabalhos 

práticos, seminários, excursões, estágios, monografias, além de provas escritas e orais previstas nos planos de 

ensino. 

 

 
Em cada disciplina, serão distribuídos 100 (cem) pontos por semestre, de unidade fracionável até uma 

casa após a vírgula, da seguinte forma: avaliação quantitativa, aplicada em datas específicas, e avaliação 

qualitativa, cujo número e natureza são indicados pelo professor no plano de ensino da disciplina. 

 

 
Será aprovado na disciplina o aluno que obtiver resultado final igual ou superior a média de pontos, 

conforme regimento da Unidade e informados no AVA, atendidos o mínimo de frequência. É facultada ao 

aluno a oportunidade da recuperação caso ele não atinja a média necessária e fique com o mínimo de pontos 

para realizar o exame especial. 

 

 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS ON-LINE 

 

 
É importante apresentar a você o sistema de avaliação das disciplinas on-line, adotado 

pela Afya Educacional, faça a leitura atento as regras aqui destacadas. 

 
 

 

 

N1 – 35 pontos: Compreende 2 módulos (1 e 2) de conteúdo contendo 5 aulas cada um deles: 
 

a) 10 pontos de atividades de auto correção no AVA distribuídos em 10 atividades valendo 1 ponto 
cada. 

b) 10 pontos de fóruns de discussão distribuídos em 2 fóruns valendo 5 pontos cada. 
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N1 + N2 = Resultado Final 

Resultado final >= 70: Aprovado                              4                        0                                              

≤                                                   Resultado final < 70: Exame Final 

Resultado final + Exame Final  = Média Final 2 

c) 15 pontos de atividade dissertativa a ser desenvolvida pelo aluno, postada no AVA e corrigida pelo 
professor tutor. 

 

 
N2 – 65 pontos: Compreende 2 módulos (3 e 4) de conteúdo contendo 5 aulas cada um deles: 

 

a) 10 pontos de atividades de auto correção no AVA distribuídos em 10 atividades valendo 1 ponto 
cada. 

b) 10 pontos de fóruns de discussão em 2 fóruns valendo 5 pontos cada. 
c) 45 pontos de avaliação sem consulta a ser realizada no AVA, porém a realização será nas 

dependências da instituição e com conteúdo de todo curso. 
 

 

 

 

Caso o aluno tenha resultado final igual ou maior que 70 pontos está aprovado. Caso seu resultado final for  

menor que 70 e maior que 40 será encaminhado ao exame final. 

Exame Final – 100 pontos de avaliação sem consulta a ser realizada no AVA, porém a realização será nas 

dependências da instituição. 

 
 
 

 

 

Após a realização do exame final pelo aluno a nota será somada com o seu resultado final e após divido por 2, 

obtendo- se a média final do aluno no semestre. Para a média final do aluno será considerada a nota 60. 

Portanto a média final obtida entre o resultado final e o exame final deverá ser 60. Se o aluno alcançar 

média final igual ou maior que 60 está aprovado. Caso ele não alcance a média final pelo menos igual a 60 

estará reprovado na disciplina. 

 

 
Bons estudos! 


