
 

MÍDIAS NA EDUCAÇÃO 
3ª OFERTA – NCE/USP (2009)  
CICLO BÁSICO 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS  
ATIVIDADES, DO MÓDULO E DO CICLO 

 
A partir do Módulo Rádio, os cursistas serão avaliados segundo parâmetros de 

desempenho nas atividades realizadas, de acordo com cinco menções efetivas: 

Plenamente Satisfatório (PS), Satisfatório (S), Médio ou Regular (M) e Insuficiente (I). 

Os tutores indicarão ainda os cursistas Desistentes (D) e os que Não Fizeram a 

Atividade (N). 

 

Cada atividade receberá uma menção e a avaliação final do Módulo será composta por 

média. O mesmo valerá para o Ciclo como um todo. Cabe notar que a média final de 

cada Módulo utilizará somente as avaliações das atividades obrigatórias. 

 

No caso das avaliações relativas aos Módulos Introdutório e Informática (2009), 

tendo em vista o momento de ambientação do cursista e a organização das turmas, o 

critério de avaliação geral desses Módulos estará ligado à participação do cursista 

(número de atividades obrigatórias realizadas), de acordo com a seguinte escala: PS 

(90% ou mais), S (de 75% a 89%), M (de 50% a 74%) e I (menos que 50%). 

 

A avaliação das atividades, a partir do Módulo Rádio, conforme as menções, envolve 

as seguintes expectativas em termos do desempenho do cursista: 

 
PS = Plenamente Satisfatório 

• Aborda o conteúdo com coerência e expande as discussões, instiga o grupo. 

• Interpretação correta do conteúdo, exposição bem escrita e detalhada. 

• Participação relevante nas discussões - comenta contribuições com interesse 

e estimula discussões. 

• Cumpre rigorosamente os prazos. 

 

S = Satisfatório 

• Aborda o conteúdo com coerência. 

• Interpretação correta do conteúdo, mas em exposição que poderia ser mais 

desenvolvida. 

• Participação mediana nas discussões - comenta contribuições e volta ao 

Fórum, mas sem promover maior debate. 

 

M = Médio ou Regular 

• Aborda de modo tangencial as temáticas do Módulo em sua contribuição. 

• Interpretação correta do conteúdo, mas com exposição sucinta ou pouco 

detalhada. 

• Participação baixa nos debates - posta sua contribuição, mas não faz 

comentários sobre as contribuições dos colegas.  

 

I = Insuficiente 

• Não aborda as temáticas do Módulo em sua contribuição. 

• Faz interpretação errônea dos conceitos. 

• Sem participação nos debates com os colegas. 

 

N = Não fez a atividade  

D = Desistente 


