
EXAMES E AVALIAÇÃO CONTÍNUA 

A partir de 2023, a avaliação semestral dos cursos de língua estrangeira do Centro de Línguas da 

Universidade Federal de Jataí será composta por: 2 (dois) exames escritos; 2 (dois) exames orais; e 2 

(duas) produções textuais. Ademais, os seguintes aspectos definirão a nota de Avaliação Contínua: (a) 

assiduidade e pontualidade; (b) resolução de atividades extraclasses; (c) interesse, participação e 

desempenho oral em sala de aula.  

 

a) Os exames escritos e orais ocorrerão no mesmo dia, simultaneamente ou não; 

b) Não serão requisitadas mais do que 2 (duas) produções textuais por semestre; 

c) As produções escritas dos alunos serão, preferencialmente, entregues ao professor no dia de 

realização dos exames escritos e orais;  

d) Os gêneros das produções textuais serão definidos de acordo com o nível do idioma em que o 

aluno está matriculado; 

e) Cada exame escrito valerá 10,0 pontos; 

f) Cada exame oral valerá 10,0 pontos; 

g) Cada produção textual valerá 10,0 pontos; 

h) A Avaliação Contínua valerá 10,0 pontos (assiduidade e pontualidade: 2,0 pontos; resolução de 

atividades extraclasses: 3,0 pontos; interesse, participação e desempenho oral em sala de aula: 5,0 

pontos); 

i) Os exames escritos, a grade de avaliação dos exames orais e as produções textuais dos alunos 

ficarão sob guarda da Secretaria do Centro de Línguas; 

j) Os alunos poderão xerocopiar, fotografar ou digitalizar as avaliações citadas antes da guarda 

definitiva;  

k) As notas de cada item de avaliação (2 exames escritos, 2 exames orais, 2 produções textuais e 

Avaliação Contínua) serão somadas e divididas por 7, para calcular a média.  

l) A média para aprovação é 6,0 (seis). 

 

EXAME SUBSTITUTIVO OU DE RECUPERAÇÃO  

O exame substitutivo ou de recuperação é um recurso facultado aos alunos que, por alguma razão, não 

fizeram um dos exames escritos (e, consequentemente, um dos exames orais) no dia estipulado pelo 

professor em sala de aula, conforme o calendário do curso, ou precisam de recuperação.  

 

a) O aluno poderá agendar o exame na Secretaria do Centro de Línguas;  

b) Caso o aluno não compareça na data agendada, não será permitido outro agendamento, de modo 

que a média final do aluno ficará desfalcada no processo de avaliação. 

c) O exame substitutivo ou de recuperação somente supre um dos exames escritos e orais; assim, se 

o aluno perder os dois exames escritos previstos para o semestre, estará, automaticamente, 

reprovado.  

d) Caberá ao coordenador de área a elaboração e a aplicação do exame substitutivo e a definição de 

detalhes como local, data e horário.  

e) O exame substitutivo ou de recuperação ocorrerá após o término do semestre, portanto, seu 

conteúdo abrangerá toda a matéria dada no semestre.  

f) Atestados médicos garantirão ao aluno a realização e a isenção no valor do exame.  

g) O valor da taxa do exame é de R$20,00 (vinte reais). 

 

REPOSIÇÃO DE AULAS 

No caso de haver turma de mesmo nível em horário diferente do que o aluno estiver matriculado, ele 

poderá solicitar a reposição/substituição de aula, com antecedência, para os dias em que por motivos 

acadêmicos ou de saúde tiver que se ausentar de sua turma regular.  


