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A avaliação é um dos aspectos fundamentais e necessários no processo 

educativo. Assim, em cada módulo deste curso, haverá uma verificação de seu 

desempenho nas atividades avaliativas realizadas, a fim de levá-lo à aquisição de novos 

conhecimentos e à realização dos objetivos propostos.

Sobre a avaliação:

Cada módulo deste curso possui uma atividade avaliativa que se constitui em 

um questionário. O cursista terá um prazo para realizar as leituras de cada módulo, 

acessar os materiais de estudos e responder aos questionários. O prazo pode ser 

acessado no cronograma do curso.

Com relação ao questionário, é importante observar os seguintes critérios:

• O cursista terá 3 (três) tentativas de resposta para cada questionário.

• Os questionários receberão uma nota de 0 a 100%.

• Após 3 (três) tentativas, será válido para a avaliação final somente a nota 
mais alta.
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• Para passar para o próximo módulo o cursista deverá alcançar uma 
média de 70% de acertos em cada questionário.

• Se após 3 (três) tentativas o cursista não alcançar a média de 70% 
de acertos, não poderá prosseguir com o curso e será avaliado como 
NÃO CONCLUINTE.

• Para receber a certificação e ser avaliado como concluinte do curso, o 
cursista deverá obter 70% de acertos em cada um dos questionários 
de cada módulo do curso e realizar a Avaliação do Curso. 

• É necessário cumprir todas as atividades, o que corresponde a realizar 
todas as leituras, assistir aos vídeos e acessar demais materiais de 
estudo disponíveis, além de responder a todos os questionários.

• Respeitar e cumprir o prazo para a realização das atividades também é 
um dos critérios de avaliação.




