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RESOLUÇÃO Nº 001, de 01 de fevereiro de 2020.  
 

“Dispõe sobre a aplicação da Avaliação Geral de 
conhecimento adquirido da estrutura curricular nº3 
(2012/2), no âmbito do Curso de Odontologia da 
Universidade de Gurupi”.  

 

O Conselho do Curso de Odontologia da Universidade de Gurupi no uso de suas 

atribuições Regimentais, conferidas conforme disposto nos incisos do Art. 15, Seção II, Capítulo I do 

Regimento Geral da Universidade de Gurupi, conforme decisão registrada na ata da sessão plenária 

realizada no dia 29 de janeiro de 2020. 
 

CONSIDERANDO que decorridos 11 (onze) semestres desde a implantação da Matriz 

Curricular nº 3, aprovado pela Resolução CONSULP nº 002/2012 de 28 de maio de 2012, e após análises 

sobre como melhorar o acompanhamento dos professores das disciplinas dessa Matriz Curricular. 

CONSIDERANDO que a aplicação da Avaliação Geral de conhecimento é uma ferramenta 

que ajudará a Coordenação do Curso a ter uma noção do nível de aprendizagem dos acadêmicos e assim 

sanar possíveis déficits pedagógicos, além de ser uma forma de ajudá-los para o ENADE. 

CONSIDERANDO, a novo método de da AVALIAÇÃO GERAL aprovada pela ATA 01 de 

2020 do dia 29 de janeiro de 2020 do Conselho de Curso. 
 

RESOLVE: 

Art. 1º - Determinar que a Avaliação de Desempenho Acumulativo será aplicada a nota atribuída 
de 0 a 1,0 (um ponto) proporcional aos acertos obtidos somadas SOMENTE à NOTA TEÓRICA N1 
e N2 da disciplina. Dessa forma, para as disciplinas teóricas, o docente atribuirá 9,0 pontos de 
acordo com sua forma avaliativa + a nota obtida na prova. Nas disciplinas teórico-práticas, será 
acrescido o valor de até 1,0 ponto da Avaliação de Desempenho acumulativo SOMENTE à nota 
teórica.  
 
§ 1º  A prova constará todo o conteúdo aplicado ao curso desde primeiro período até o anterior a 
este que está cursando.  

 

§ 2º - Esta Avaliação Geral de Conhecimento Adquirido aprovada deve constar no plano de ensino de 

todas as disciplinas; 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as anteriores as 

disposições em contrário.  

Publique-se. 
Comunique-se.  
Cumpra-se. 
Curso de Odontologia, Conselho do Curso de Odontologia 
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