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SOCIEDADE EDUCACIONAL FORTALEZA LTDA. 

FACULDADE EDUFOR 

RESOLUÇÃO Nº 11, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

Cria o Módulo Acadêmico-Avaliativo 

Complementar nas disciplinas ofertadas nos 

cursos de graduação da Faculdade Edufor.   

 

O Diretor Geral da EDUFOR, no uso de suas atribuições e em conformidade o 

Regimento Geral da EDUFOR, 

RESOLVE: 

Art. 1º.  Instituir as normas em anexo para constituição e execução da oferta 

do Módulo Acadêmico-Avaliativo Complementar, nas disciplinas ofertadas 

nos  cursos de graduação da Faculdade EDUFOR.  

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.  

 
MALVERIQUE NECKEL 

DIRETOR GERAL EDUFOR 
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REGULAMENTO DA INCLUSÃO DO MÓDULO ACADÊMICO-AVALIATIVO 

COMPLEMENTAR NAS DISCIPLINAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 

EDUFOR   

(ANEXO À RESOLUÇÃO - DG Nº 11, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2022) 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

Art. 01. Institui-se no âmbito da EDUFOR, o Módulo Acadêmico-Avaliativo 

Complementar como sendo a parte ou  momento em cada um dos componentes 

curriculares, voltado para a constituição da autonomia de estudos do aluno 

(aprender a aprender) e o estabelecimento de formas alternativas e mais 

dinâmicas de avaliação da aprendizagem. 

Art. 02. O Módulo Acadêmico-Avaliativo Complementar será constituído em cada 

disciplina de uma carga horária limitada a  10 (dez) horas-aulas, de parte do conteúdo 

programático do semestre,  que deverá ser estudado e pesquisado pelo aluno de 

forma autônoma,  individual ou em grupo (dependendo do gênero do trabalho) e que 

deverá constar 20% da nota do cômputo geral da AV2, podendo se estabelecer das 

seguintes formas: 

I. Modalidade Individual: 

 

a) Tópico, Módulo ou parte do conteúdo programático da disciplina, dimensionado 

no limite de 10 (dez) horas-aula (relógio) de cada componente curricular, 

estudadas de forma investigativa e autônoma pelo aluno, que deverá resultar 

em um trabalho acadêmico, nas normas da ABNT, apresentando, 

minimamente: Introdução, Desenvolvimento e Conclusões. 

b) Estudo de caso que envolva um tópico, um módulo, uma parte ou todo o 

conteúdo programático da disciplina, dimensionado no limite de 10 (dez) horas-

aula (relógio), estudadas de forma investigativa e autônoma pelo aluno, 

apresentando, minimamente: Definição do problema a ser investigado, 
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Planejamento da investigação, Coleta de dados, Interpretação dos dados e 

Análise e divulgação dos resultados.  

c) Prova com questões objetivas e subjetivas que abordem um tópico, um módulo 

ou uma parte do conteúdo, dimensionado no limite de 10 (dez) horas-aula 

(relógio), estudada de forma autônoma pelo aluno. Neste caso, a avaliação 

deve abordar todas as competências e habilidades objetivadas pelo conteúdo 

programático designado ao aluno.  

 

II. Modalidade em Grupos (De 5 a 7 alunos): 

 

a) Seminário que aborde um tópico, um módulo, uma parte do conteúdo ou todo 

o conteúdo programático da disciplina, dimensionado no limite de 10 (dez) 

horas-aula (relógio), estudada de forma autônoma pelo alunos do grupo, que 

deverão ser avaliados individualmente nas apresentações.  

Parágrafo único: no caso de opção pelo gênero seminário ou avaliação individual com 

questões objetivas e subjetivas, ambas deverão ser aplicadas nos encontros em sala 

de aula referentes ao restante da carga horária da disciplina, ou seja, não adentra no 

cômputo das 10 horas do Módulo Acadêmico-Avaliativo Complementar, os 

seminários, apresentações ou provas referentes aos conteúdos que o compõem.  

Art. 03. O Módulo Acadêmico-Avaliativo Complementar deverá ser planejado pelo 

professor da disciplina antes do início do semestre letivo e devidamente descrito no 

Plano de Ensino da disciplina, incluindo as competências e habilidades ensejadas pelo 

módulo, bem como a indicação de bibliografias para que o aluno, antecipadamente, 

possa se preparar para o estudo autônomo, investigação e avaliação do Módulo 

Acadêmico-Avaliativo Complementar.  

Art. 04. Por se tratar de uma atividade autônoma do aluno, ou seja, sem 

acompanhamento ou intervenção do professor, não adentrará no cômputo das 

atividades docentes a carga horária de 10 horas-aula (relógio) estabelecidas para o 

Módulo Acadêmico-Avaliativo Complementar, não podendo, portanto, ser registrada 
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no relógio ponto ou diário de classe, excetuando-se a (s) data (s) de avaliação do 

Módulo que devem fazer parte da carga horária restante da disciplina.  

Art. 05. Dado ao fato de que as hora-aula docentes são estabelecidas em 50 minutos 

e a carga horária das disciplinas em hora-relógio, o Módulo Acadêmico-Avaliativo 

Complementar adentrará como a carga horária que complementa a diferença entre a 

hora docente e a hora acadêmica dos cursos de graduação, nas disciplinas em que o 

mesmo for aplicado.  

Parágrafo único: o Módulo Acadêmico-Avaliativo Complementar, equivalente à dez 

horas-aula (relógio) de cada componente curricular, sem acompanhamento ou 

orientação docente neste cômputo, dada a sua natureza de busca pela autonomia 

discente e da variabilidade das avaliações do ensino-aprendizagem, não se aplica aos 

Estágios Supervisionados, Trabalhos de Conclusão de Curso, Práticas 

Interdisciplinares, Práticas de Extensão e Atividades de Complementação Profissional 

(Atividades Complementares).  

Art. 06. A participação e aquisição do aluno das 10 horas-aulas (relógio) do Trabalho 

Acadêmico-Avaliativo Complementar será estabelecida pela sua avaliação ou 

apresentação do módulo estabelecida na carga horária restante da disciplina. 

Art. 07. O Módulo Acadêmico-Avaliativo Complementar, equivalente à dez horas-aula  

(relógio) de cada componente curricular compostas unicamente pelo aluno sem 

acompanhamento docente, dada a sua natureza de busca pela autonomia discente, 

não se aplica às disciplinas ofertadas na modalidade a distância (EaD) nos cursos de 

graduação da EDUFOR.  

Art. 08. Dado ao fato de que o Módulo Acadêmico-Avaliativo Complementar não altera 

ementas, conteúdos programáticos ou avaliação da aprendizagem, pois  no âmbito da 

EDUFOR já se estabelece a obrigatoriedade de variabilidade de tipos de avaliações 

nos componentes curriculares, a inclusão do Módulo apenas enriquece e modifica 

parcialmente as abordagens metodológicas nos cursos de graduação, merecendo um 

tópico de destaque para o conceito, objetivos resultados esperados pela abordagem 
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no capítulo referente à Metodologia nos Projetos Pedagógicos dos cursos de 

graduação da EDUFOR.  

Art. 08. Este regulamento entrará em vigor na data da sua publicação.  

 

 

 
MALVERIQUE NECKEL 

DIRETOR GERAL EDUFOR 
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