PMD - PROVA MULTIDISCIPLINAR
Regulamentação
Prezados Coordenadores de Cursos.
Por decisão da Reitoria e baseada nas necessidades do sistema de avaliação institucional e de
cursos, fica instituída a partir do 2º semestre de 2014 a Prova Multidisciplinar (PMD), a ser
realizada por todos os alunos do UNIFLU a cada semestre letivo, antes da A2.
ESTA PROVA TEM O OBJETIVO DE INTEGRAR OS DIFERENTES PERÍODOS
E DISCIPLINAS DE CADA CURSO.
Para os campis II e III serão aplicadas no mesmo dia para todas as turmas, uma prova de 30
(trinta) questões de múltipla escolha com opções de A até E contemplando conteúdos de cada uma
das disciplinas dos cursos,extraídas de provas aplicadas em concurso, vestibulares e ENADE, ou
formuladas pelos próprios professores da disciplina.
Para o semestre 2/2014 o prazo para os professores enviarem as questões com os respectivos
gabaritos para os coordenadores será até 20/10/2014.
Os coordenadores deverão entregar à direção de graduação para reprodução, as provas
prontas até 31/10/2014. As provas serão aplicadas no dia 07/11/2014 às 19h estendendo-se até 22h.
Cada professor atuando no dia será o responsável pela aplicação da prova, assinatura das atas e
devolução das mesmas na sala da direção de graduação.
Os estudantes obterão por parte dos professores de todas as disciplinas em que estudam no
semestre 2/2014, de comum acordo com a coordenação dos cursos um percentual de 10 a 20% para
a nota da A2 obtidas pela realização do prova e resultado superior a 20 % de acertos (06 questões),
independentemente da disciplina em que obteve os acertos.
Para elaboração das provas, os coordenadores dos cursos deverão solicitar dos professores
05 (cinco) questões no modelo mencionado acima com os respectivos gabaritos para que possa ele
próprio montar a prova com as 30 questões selecionadas.
Para efeito prático serão elaboradas de 2 a 3 provas sendo uma para ser aplicada para 1º, 2º e
3º períodos, outra para 4º, 5º e 6º e por fim a que será aplicada para 7º, 8º e 9º períodos. Para cursos
que possuem 7 períodos poderá este último ser inserido no bloco de provas imediatamente anterior.
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