
Como configurar a soma das notas

Notas:
Soma das notas

Professor



 Nesta opção, o professor tem a possibilidade de atribuir a Soma 
das notas (Natural) de todos os valores de notas para as atividades 
realizadas na sua disciplina.
 No exemplo abaixo, foram criadas quatro atividades com nota 
máxima de 25,00 pontos cada. A nota final da disciplina é composta pelo 
somatório das quatro notas, ou seja, 100,00 pontos.

Atividade Nota máxima

Atividade 1 25,00

Atividade 2 25,00

Atividade 3 25,00

Atividade 4 25,00

Total do Curso 100,00

Independentemente do número de atividades existentes, o valor total 
das notas deve ser igual a escala de pontos adotada. As escalas mais 
utilizadas no AVA FURG são: de 0,0 a 10,0 ou de 0,0 a 100,00 pontos. 
Nesse caso a escala é 100,00.



 Visão geral das  quatro atividades criadas na disciplina (1) e a atribuição das 
notas nas configurações das atividades (2).
 No exemplo abaixo, o valor de cada atividade foi definido em 25,00 pontos. 
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 Dentro de sua disciplina, clique sobre o item Notas (1) e, logo após, clique em 
Configurações (2).
 No exemplo abaixo, o somatório das notas das atividades (3) define o valor 
Total do curso (5). 
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Quando somadas, o valor total das notas das atividades, Nota máxima 
(4) deve ser igual ao 100 pontos (5).



 Ao acessar o quadro de Notas (1), é possível visualizar as notas que o aluno 
obteve em cada atividade (2) e a sua nota final (3).
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A nota final (3), no formato em que é apresentada, pode dificultar o 
entendimento por parte dos estudantes. Vejamos como melhorar a seguir.



 Acesse Notas (1), clique em Configurações (2) e, em seguida, clique em Editar 
configurações (3).
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 Clique em Mostrar mais... (1).
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 No item Multiplicador (1), altere o valor para 0,1 e salve as alterações.
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 Ao retornar ao Relatório de Notas (1), os valores das notas das atividade, assim 
como o valor Total do curso (2), são apresentados na escala decimal, facilitando a 
leitura por parte os estudantes.
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