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AVALIAÇÃO  

 

Os mecanismos de avaliação, concebidos como instrumentos indispensáveis para 
análise da estrutura e das relações internas e externas da instituição, são abaixo 
discriminados.  

 
No que tange aos aspectos internos, a avaliação do desempenho dos discentes 

nas disciplinas obrigatórias, DCG’s e TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) orienta-
se pelas normas regimentais da UFSM e pelas deliberações do Colegiado de Curso, em 
consonância com as primeiras. O aluno que alcançar nota mínima igual ou superior a 
7,0, e frequência mínima regimental de 75%, estará aprovado na disciplina. O aluno 
que alcançar nota média inferior a sete e possuir a freqüência mínima regimental 
deverá submeter-se à avaliação final. A nota mínima de aprovação na avaliação final 
é cinco, obtida pela média das notas das avaliações parciais e da avaliação final.  

 
Com relação à avaliação dos docentes, considerando-a como um processo 

coletivo, contínuo e indispensável ao aperfeiçoamento pedagógico do Curso, a 
avaliação institucional do docente pelo discente, realizada periodicamente, 
constitui-se num instrumento fundamental para o aperfeiçoamento e acompanhamento da 
qualidade de ensino do Curso de Ciências Sociais – Bacharelado. Outros indicadores 
importantes para essa avaliação compreendem a inserção do docente nas áreas de 
pesquisa e extensão, produção científica, inserção em cursos de pró-graduação, 
participação em sociedades científicas, entre outros.  

 
Ademais, mecanismos de avaliação institucional do curso (avaliação dos 

alunos, reuniões do Colegiado de Curso e Departamental, Fóruns, Seminários, 
Plenárias, etc.) são sistematicamente implementados para orientar o planejamento 
das atividades do curso, sob a responsabilidade do Colegiado de Curso de Ciências 
Sociais. 

 
Por fim, no que diz respeito aos aspectos externos, a avaliação se adequará 

às normativas do Ministério da Educação (MEC), Conselho Nacional de Educação (CNE), 
objetivadas pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), do Sistema 
Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). 
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