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RESOLUÇÃO CCAGRO Nº 01/2021, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

Normatiza a Avaliação da Aprendizagem no Curso Graduação 

em Agronomia da UNILAB, durante o Ensino Remoto 

EMERGENCIAL (ERE), em virtude das medidas sanitárias de 

enfrentamento da pandemia do Coronavírus (SARS-COV-2/ 

COVID-19) no Brasil. 

 

CONSIDERANDO: 

 

- Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

 

- Resolução n° 27, de 11 de novembro de 2014, dispõe sobre normas gerais para regulamentar a 

Avaliação da Aprendizagem nos cursos de graduação presencial da UNILAB. 

 

- Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o território nacional, o estado 

de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19). 

 

- Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, estabelece normas educacionais excepcionais a 

serem adotadas durante o estado de calamidade pública, ocasionado pelo coronavírus 

(COVID-19). 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.040-2020?OpenDocument


 
- RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 42, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020, estabelece que os cursos 

de Graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(UNILAB), presencial, realizarão suas atividades acadêmicas, no que concerne às aulas 

teóricas, mediadas por recursos tecnológicos, no contexto das medidas preventivas a COVID-

19. 

 

- RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE Nº 45, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020, 

dispõe sobre a oferta de Turmas/Componentes Curriculares Obrigatórias e Estágios 

Curriculares Supervisionados, para a retomada do período levo 2020.1 da Universidade da 

UNILAB. 

 

- Portaria MEC nº 1.038, de 7 de dezembro de 2020, Altera a Portaria MEC nº 544, de 16 de 

junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meio 

digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e a Portaria 

MEC nº 1.030, de 1º de dezembro de 2020, que dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e 

sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para integralização 

da carga horária das atividades pedagógicas, enquanto durar a situação de pandemia do novo 

coronavírus - COVID-19. 

 

- Parecer CNE/CP nº 19/2020, aprovado em 8 de dezembro de 2020 - Reexame do Parecer 

CNE/CP nº 15, de 6 de outubro de 2020, que tratou das Diretrizes Nacionais para a 

implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece 

normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1⁰. Recomendar aos docentes que ministrem as aulas de forma assíncrona e/ou síncrona, 

durante o Ensino Remoto Emergencial (ERE) no Curso Graduação em Agronomia da 

UNILAB, em decorrência da pandemia de COVID-19. 



 
 

§ 1°. Recomenda-se aos discentes a atualização do e-mail que consta no sistema 

acadêmico, pois o convite da aula síncrona nas Plataformas Digitais é realizado através da 

lista de e-mails da disciplina em questão. Essa atualização de e-mails, também se aplica às 

aulas realizadas de forma assíncrona;  

§ 2°. As ferramentas de ensino aplicadas pelos docentes durante o período remoto 

emergencial (ERE) poderão ser:  

I. Compartilhamento de livros, capítulos de livros, artigos científicos, links de vídeos 

(Palestras, Seminários Apresentados em Congresso, Aula sobre o emprego de alguma técnica 

agrícola, etc.) empregados na disciplina. Essa forma completará as aulas síncronas e 

assíncronas;  

II. As aulas realizadas de forma síncrona serão gravadas pelo docente. O repasse ou 

compartilhamento do link aos discentes fica a critério do docente; 

III. As aulas realizadas de forma assíncrona serão gravadas pelos docentes e 

compartilhadas com os estudantes. Além disso, os docentes podem também passar alguma 

atividade didática, sendo considerada como aula e o cômputo da frequência dos discentes, 

condicionada à entrega da atividade proposta pelo docente; 

 

Art. 2⁰. Estabelecer as recomendações para as Avaliações de Aprendizagem no Ensino 

Remoto Emergencial (ERE) durante o período de pandemia da COVID-19. 

 

Art. 3º. A avaliação da aprendizagem em cada componente curricular será realizada de forma 

progressiva, durante o Ensino Remoto Emergencial (ERE), podendo o docente utilizar 

instrumentos diversos (ANEXO I). 

§ 1° As avaliações de aprendizagem serão remotas, ocorrendo de forma síncrona e/ou 

assíncrona; 

§ 2° Após corrigidas as notas serão lançadas no Sistema Acadêmico pelo docente, 

respeitando os prazos estabelecidos no calendário acadêmico desta instituição. 



 
§ 3º Não deve ser realizada uma segunda avaliação de aprendizagem sem que o 

rendimento escolar da avaliação anterior tenha sido divulgado pelo professor, sob pena da 

avaliação agendada ser cancelada. 

§ 4° Será assegurada ao discente a segunda chamada das avaliações formalmente 

indicadas pelo docente, desde que justificada e solicitada pelo discente ao coordenador de 

curso, em requerimento específico (Anexo I da Resolução n° 27, de 11 de novembro de 

2014), em até 03 (três) dias úteis após a conclusão do recebimento da avaliação em primeira 

chamada. Se a avaliação for seminário, ou outro tipo de avaliação diferente da escrita, a forma 

de aplicação fica a critério do docente, desde que fique registrado, por exemplo, que o 

seminário seja gravado. 

§ 5° A segunda chamada será assegurada, resguardado o procedimento do parágrafo 

anterior, desde que comprovado o impedimento legal.  

§ 6° É facultado ao discente, no prazo de até 03 (três) dias úteis após o conhecimento 

do resultado da avaliação aprendizagem, formalizar em requerimento específico (Anexo II da 

Resolução n° 27, de 11 de novembro de 2014) a solicitação da revisão de nota. O pedido 

devidamente justificado deverá ser encaminhado através da Coordenação de Curso 

correspondente ao docente. 

§ 7° A revisão do conteúdo em primeira instância será competência do docente do 

componente curricular objeto do pleito de revisão. Se mantido o resultado, ao discente é 

assegurado o direito de recorrer, em requerimento específico (Anexo III da Resolução n° 27, 

de 11 de novembro de 2014), à Coordenação do Curso. Será nomeada uma Comissão 

composta por 02 (dois) docentes da área da disciplina objeto do pleito para análise e parecer. 

§ 8° A Comissão constituída analisará a situação, no prazo máximo de até 05 (cinco) 

dias úteis após o ato de sua nomeação e emitirá parecer a ser analisado e homologado pela 

Coordenação do Curso. 

 

Art. 4°. Competirá ao docente, para fins de avaliação da aprendizagem: 

I - Considerar os objetivos previstos nos planos de ensino para elaboração de instrumentos de 

avaliação da aprendizagem, conforme citação do Art. 3°; 



 
II - Apresentar à turma, no início do período letivo, o plano de ensino da disciplina, os 

critérios de avaliação da aprendizagem, conforme esta Resolução, podendo estes serem 

alterados. 

III - Acompanhar e registrar a frequência discente às atividades do componente curricular no 

sistema acadêmico; 

IV - Dialogar sobre os resultados das avaliações de aprendizagem progressivas com a turma, 

garantindo que esse procedimento ocorra antes da próxima avaliação da aprendizagem; 

V - Fazer o registro eletrônico da nota final, de acordo com as orientações emanadas do órgão 

central de registro acadêmico, no prazo estabelecido no calendário acadêmico. 

 

Art. 5º. Os resultados das avaliações serão expressas em notas na escala de 0 (zero) a 10 

(dez), conforme o sistema de registro e controle acadêmico. 

 

Art 6°. A avaliação da aprendizagem contemplará as avaliações aprendizagem progressivas e 

o Exame Final. 

§ 10 As avaliações progressivas consistem em atividades avaliativas diversificadas 

realizadas ao longo do período letivo, sendo obrigatório o lançamento de uma avaliação 

formal escrita no sistema. 

§ 2° O docente tem autonomia para definir em conjunto com a turma o processo 

avaliativo e realizar quantas avaliações considerar necessárias para o melhor aproveitamento 

dos discentes em relação aos conteúdos formativos, resguardada a necessária consonância 

com o Projeto Pedagógico do Curso e aprovação do plano de ensino na instância colegiada do 

Curso. 

§ 3° O Exame Final realizar-se-á após o encerramento do período letivo regular, 

conforme o calendário académico, destinada aos discentes que não obtiverem aproveitamento 

satisfatório no decorrer do processo avaliativo. 

 

Art. 7°. Na aferição da assiduidade considerar-se-á aprovado o discente que obtiver no 

mínimo 75% (setenta e cinco por cento) ou mais da carga horária do componente curricular, 



 
sendo possível o abano de falta, em função do Ensino Remoto Emergencial (ERE), 

empregado durante da pandemia da COVID-19. 

§ 1° O discente que obtiver aferição de assiduidade inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento) será registrado no Sistema Acadêmico como Reprovado por Falta.  

§ 2° Recomenda-se que nas aulas ou atividades síncronas a infrequência, em 

decorrência de possíveis instabilidades de conexão com a internet, não seja registrada a falta, 

ficando a critério do docente. 

§ 3°O controle de frequência das aulas de forma assíncrona ocorrerá por meio de 

trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelos estudantes, que deverão ser enviados 

ao docente dentro prazo estabelecido. 

 

Art. 8°. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso, representado pela 

Coordenação. 

  



 
 

ANEXO I 

 

SUGESTÃO DE INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM DE MODO VIRTUAL 

 

I. Listas de exercícios ou estudos dirigidos resolvidos de forma individual, podendo ser feitos 

como atividade no SIGAA durante um período estabelecido pelo docente; 

II. Apresentação de Seminários em grupos de discentes em Plataformas Digitais, como 

exemplo, o Google Meet; 

III. Criação de cartilhas e cartazes, gravação de vídeos demonstrando alguma prática 

agronômica, podendo ser realizadas em grupos de discentes; 

IV. Resenhas descritivas ou crítica em grupos de discentes; 

V. Questionário elaborado via SIGAA e outros; 

VI. Aplicação de provas remotas assíncronas ou síncronas, podendo ser objetivas, subjetivas e 

mistas, o tempo de resolução será conforme a carga horária da disciplina, acrescido a critério 

do docente. Esse tempo extra para resolução e envio será dado em decorrência de possíveis 

instabilidades de conexão com a internet. Nas provas aplicadas de forma síncrona, os 

discentes deverão permanecer com câmera ligada durante o tempo de aplicação da prova, a 

critério do docente. 

 


