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Assunto: Resolução – Publicação e Norma
O ilustre Reitor da logos University
International-Unilogos®, no uso das
atribuições conferidas pelo seu
estatuto, registrada no departamento
de estado da Flórida:

CONSIDERANDO a Unilogos®-Universidade norteamericana é constituída pelos altos princípios da União, fraternidade, direitos humanos,
espiritualidade e educação internacional sem fronteiras;

CONSIDERANDO a sua adequação ao departamento de
educação da Flórida, seção 1005, 6 (1) (f), estatutos da Flórida/regra 6E-5, 1, FL código
administrativo, Comissão de educação independente, e AAHEA e California University
FCE acreditação normas # LUI1272017 através do relatório de reconhecimento e
avaliação não. CU7387-05-0915 na qualidade da acreditação, avaliação e membro da
UNESCO/CHEA, bem como o Conselho americano de educação;

CONSIDERANDO o status de Unilogos® antes da
ONU/UNAI e nosso objetivo de seguir rigorosamente o "objetivos de desenvolvimento
sustentável " proposto nas 17 etapas da ONU/UNAI;
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CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer o
sistema de avaliação periódica vem por meio desta resolução definir:
RESOLUÇÃO Nº 012/2016
METODOLOGIA DE FORMAÇÃO
Duração: cada curso fornece uma taxa horária
• Avaliação: participação de classe, trabalho em tempo hábil e estágio.
• Sistema de homologação:
100: excelente;
90-99: excelente
75-89: notável
60-74: aprovado
Menor de 59: Reprovação
Maior escala: 100.
Nível de aprovação: 60.
METODOLOGIA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL – UNILOGOS®
As avaliações individuais ocorrem na plataforma virtual, elas podem ser:
•
•
•
•
•
•
•

Escolha múltipla;
Dissertações
Múltipla Escolha;
Complete campos vazios;
Escrita
Questionários simples;
Questionários complexos;

Cada avaliação tem 100 pontos espalhados harmoniosamente entre as questões, o
aluno precisa corrigir até 60% das perguntas para atingir o objetivo e ser aprovado.
Se ele falhar na primeira avaliação, ele pode melhorar seu desempenho em uma
segunda chance.
As classificações são divididas em:
AV1-avaliação formulada a critério do professor da disciplina, pode ser tudo objetivo,
discursivo ou ter questões objetivas e discursivas na mesma avaliação;
AV2-avaliação formulada pela logos University, esta avaliação será completamente
objetiva;
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AV3-avaliação de recuperação. Se o aluno não atingir a pontuação necessária para sua
aprovação, ele/ela pode recuperar sua nota no momento.
Como funciona a divisão de pontos?
AV1 + AV2 = "x " pontos que são divididos por 2 obtendo a nota final.
AV3 a nota total substitui completamente a nota do AV1 + AV2.
METODOLOGIA AVALIAÇÃO FINAL – UNILOGOS®
A Avaliação Final será proposta para avaliar a condição geral do estudante.
Compreende-se como avaliação final o teste que congrega os conhecimentos adquiridos
ao longo do curso e tem critério de aprovação ou reprovação, reservados os diretos de
recuperação e segunda chamada.
Metodologia da Avaliação Final
Critérios:
•
•
•
•
•
•
•

Escolha múltipla;
Dissertações
Múltipla Escolha;
Complete campos vazios;
Escrita
Questionários simples;
Questionários complexos;

Prazo regimental para agendamento:
•
•

Para cursos com aulas mensais (Presencial ou On Line): 30 dias
Para cursos com encontros semanais (Presencial ou On Line): 15 dias

Critério para Elaboração da Avaliação:
•
•

A formulação da avaliação on line terá participação da Coordenação e do
professor.
A avaliação final tem 100 pontos espalhados harmoniosamente entre as
questões, o aluno precisa corrigir até 60% das perguntas para atingir o objetivo
e ser aprovado.

Esta resolução entra em vigor imediatamente, os casos omissos serão decididos pelo
colegiado do Curso.
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Miami, FL December 20th, 2016

Dr. Gabriel C. D. Lopes, Ph.D
B.L. / B.B.A. / MBA / M.Ed. / EdD / Psy.D
President - LUI - Logos University Int.

Dr. Dion Pereira Shuecvk, MsC / D.HC
Executive Vice President

president@unilogos.education

Dr. George Reiff, PhD
Chancellor

Dr. Zoran Vitorovic
Representative of the Academic
Board
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