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1. O QUE É O DESAFIO NOTA MÁXIMA
O Desafio Nota Máxima é um programa de ensino que tem como objetivo identificar as lacunas de
aprendizagem dos alunos e proporcionar, por meio de uma plataforma de Ensino Adaptativo, um ensino
personalizado e gamificado ao nosso alunado para que ele alcance um melhor desempenho acadêmico.
Suas principais vantagens são:





Ensino adaptativo individualizado;
Nivelamento adaptativo com conteúdos da educação básica;
Possibilidade de revisar conteúdos abordados no curso por meio de exercícios semanais;
Retornos ágeis para a evolução do desempenho de cada aluno.

2. A QUEM O DESAFIO NOTA MÁXIMA É DESTINADO
Em 2021.2 participarão do Desafio Nota Máxima alunos de todos os cursos e semestres.
Para ter acesso ao Desafio Nota Máxima, basta o aluno:


Estar regularmente matriculado;



Confirmar horário no Portal do Aluno.

3. NAVEGAÇÃO NA PLATAFORMA
Na plataforma do Desafio Nota Máxima (www.desafionotamaxima.com.br), no menu Informações, os
alunos encontram o link Navegação no DNM. O objetivo é orientá-los, de modo rápido e simples, a
encontrarem as informações desejadas para realizarem as atividades na plataforma.
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4. CONVERSÃO DE PONTOS
A pontuação acumulada durante o período do Desafio Nota Máxima 2021.2 será convertida em até 3.500
pontos de Atividades Transversais de acordo com o modelo de Avaliação Continuada*, respeitando a régua
apresentada na tabela abaixo:

Pontuação obtida no
Desafio Nota Máxima

Pontuação convertida
(Atividade Transversal)

1000

389

2000

778

3000

1.167

4000

1.556

5000

1.944

6.000

2.333

7.000

2.722

8.000
Igual ou superior a
9.000

3.111
3500

*Regras de pontuação e distribuição de pontos nas disciplinas devem ser verificadas no manual da Avaliação
Continuada.



Para os alunos que cursarem dois Cursos elegíveis ao Desafio Nota Máxima, com duas matrículas
diferentes, serão necessários dois cadastros para que o aluno siga dois Caminhos de Aprendizagem, um
para cada curso. Neste caso a pontuação não será replicada para outro curso, o aluno terá dois acessos
distintos e deverá realizar as atividades destinadas a cada acesso (que representa cada curso).
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5. CRONOGRAMA DESAFIO NOTA MÁXIMA
Os alunos só poderão acumular pontos durante o período apresentado no cronograma abaixo:

23.08.2021
Início das atividades do Desafio Nota Máxima
05.11.2021
Encerramento do cadastro de alunos na plataforma do Desafio Nota Máxima
Intensivos*
06.09 a 12.09 – Semana de Intensivo
20.09 a 26.09 – Semana de Intensivo
11.10 a 17.10 – Semana de Intensivo
01.11 a 07.11 – Semana de Intensivo
15.11 a 28.11 – Intensivo Final (2 semanas)
28.11.2021
Encerramento das atividades do Desafio Nota Máxima
*Na página 5 deste Regulamento, você encontrará informações detalhadas sobre esta e as demais atividades
disponibilizadas no Desafio Nota Máxima.
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6. REGRAS DAS ATIVIDADES
6.1. SIMULADO
O Simulado Diagnóstico é a primeira atividade que o aluno realiza no Desafio Nota Máxima. Disponibilizado
no ato do seu cadastramento na plataforma, é através dele que serão identificadas as lacunas de
aprendizagem do aluno e trilhado o caminho que o mesmo deverá seguir.


Sem realizar o Simulado Diagnóstico o aluno não receberá as demais atividades.



Respeitando a data de encerramento das atividades, o aluno que entregar o Simulado Diagnóstico em
até 3 (três) semanas após a data de seu cadastro na plataforma, receberá 1.000 (mil) pontos.



Respeitando a data de encerramento das atividades, o aluno que entregar o Simulado após três semanas
contadas a partir da data de seu cadastro na plataforma, o Simulado Diagnóstico valerá 500
(quinhentos) pontos.



Nenhuma entrega de simulado é feita de forma automática. Para obter a pontuação e receber as demais
atividades disponibilizadas no Desafio Nota Máxima, é necessário que o aluno acesse a plataforma e
realize os exercícios do Simulado.

6.2. LISTA DE EXERCÍCIOS
A cada semana, todas as segundas-feiras, são liberadas para os alunos 3 listas de exercícios com 4 questões
cada. Para cada lista realizada, o aluno receberá 50 pontos pela entrega e mais 50 pontos por acerto.


O aluno receberá as primeiras 3 listas em até uma semana após a entrega do Simulado Diagnóstico.



Caso o aluno não entregue a lista dentro de 7 dias, o prazo expira e não será atribuída a pontuação, nem
será possível refazer a lista.



As listas disponibilizadas expiram aos domingos, independente do dia de disponibilização.



Caso o aluno não receba as listas da semana na segunda-feira, o mesmo deverá abrir um chamado
relatando o erro dentro da respectiva semana.



Para eventuais indisponibilidades da plataforma decorrentes de problemas sistêmicos em datas que
coincidem com o prazo final de entrega de listas, as listas não serão reabertas.



As listas já disponibilizadas (entregues, disponíveis ou expiradas), podem ser visualizadas na opção
Cronograma de Estudos do Menu Meu Estudo.

6.3. INTENSIVOS E QUESTÃO DESAFIO


Em semanas de Intensivos, além das 3 listas semanais, o aluno também receberá mais 3 listas extras
de exercícios e 1 questão desafio.
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Para cada lista realizada, o aluno receberá 50 pontos pela entrega e mais 50 pontos por acerto.



Se o aluno responder à questão desafio e acertar a resposta, receberá 100 pontos.



Caso o aluno não responda as listas de exercícios do intensivo e a questão desafio dentro de 07 dias,
não será mais possível acumular a pontuação.



As atividades da Semana de Intensivo, listas de exercício e questão desafio, não possuem
interdependência entre si para serem entregues.

6.4. DENÚNCIA DE QUESTÕES
Após concluir a atividade, ao fim de cada questão terá a opção de envia-la para revisão, caso o aluno não
concorde com seu conteúdo. A questão só é revisada após atingir uma quantidade pré-determinada de
denúncias dos alunos. O professor tem até o final do semestre para revisar a questão e atribuir ou não a
pontuação.
A atribuição de pontos poderá ser consultada no cronograma de estudos, na seção de pontos extras.
A contestação de questão deverá ser solicitada no período de realização da atividade, não sendo revisto
posteriormente.

6.5. REABERTURA DE LISTAS DE EXERCÍCIOS
As listas perdidas somente poderão ser reabertas para os casos amparados pelo Decreto Lei nº 1.044/69
(afecções congênitas ou adquiridas, infecções traumatismos ou outras condições mórbidas) e Lei nº
6.202/75 (gestantes).
No caso de impossibilidade de realização da atividade por motivos passíveis de apresentação de atestado
médico*, o aluno ou seu professor deve abrir um chamado na área de “Suporte” da plataforma até o dia
21/11/2021.  Após essa data não será possível reabrir listas.

No chamado deve ser anexado o atestado de afastamento, em papel da clínica médica, hospital, etc. que
contenha as informações abaixo:
I.

período de afastamento;

II.

CID;

III.

data provável de parto, se gestante;

IV.

informações sobre as condições intelectuais e emocionais do paciente que o capacitem para a
aprendizagem; e

V.

local e data da expedição do documento, assinatura do profissional responsável pelo laudo
médico, com inscrição no órgão de credenciamento.
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*Entretanto, caso o aluno não tenha entregado o Simulado Diagnóstico, sistemicamente não existe possibilidade de
reabertura de listas, uma vez que as recomendações de conteúdo ainda não foram geradas.

7. MAPA DO ALUNO
7.1. LISTA DE BONIFICAÇÕES
Cada vez que o aluno realizar as atividades descritas abaixo, receberá uma bonificação, podendo ser um
Check (indicador de atividade cumprida) ou Bônus (pontuação). As etapas devem ser cumpridas conforme
a ordem apresentada na lista.
O Mapa do Aluno é estático, os pontos serão creditados nos pontos extras no cronograma de estudos.
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7.2. RANKEAMENTO
A turma apresentada no Ranking do Desafio é a turma de matrícula do aluno. Sendo assim, os alunos que
tiverem planos de estudo irão competir, a nível turma, com os alunos da turma de origem, e não da turma
em que estejam cursando as disciplinas.

8. PROFICIÊNCIA
A proficiência é calculada por um algoritmo que leva em consideração diversas variáveis: acertos, Teoria da
Resposta ao Item (TRI), relevância para o curso, entre outros. Por esse motivo, a relação entre
acerto/esforço e pontuação não é direta.

9. PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Alunos que responderem à Pesquisa de Satisfação disponibilizada no final do semestre na plataforma serão
bonificados com 100 pontos na pontuação geral do Desafio Nota Máxima.
ATENÇÃO: Será atribuído o máximo de 100 pontos por aluno, portanto não há necessidade de responder o questionário mais de
uma vez.

10. ATENDIMENTO
10.1. ALUNOS


Toda solicitação de qualquer natureza feita à equipe do Desafio Nota Máxima somente será atendida
via chamado diretamente na plataforma Desafio Nota Máxima. Não serão atendidas solicitações via
Qualitor, ServiceNow, e-mail ou qualquer outro tipo de contato.



Para abrir um chamado ou acompanhar chamados já abertos, acesse a plataforma Desafio Nota Máxima
e acesse o símbolo de interrogação que aparece ao lado do seu nome e escolha a opção desejada. Os
chamados são atendidos em até 05 dias úteis.

10.2. EDUCADORES


O acompanhamento de desempenho dos alunos deve ser realizado através dos Painéis de Indicadores
do DNM no Power BI.



A abertura de chamados deverá ser realizada através do filtro do Desafio Nota Máxima no Service Now
(não serão atendidas solicitações via chamado na plataforma, e-mail ou qualquer outro tipo de contato).
Os chamados são atendidos em até 05 dias úteis.
Equipe Desafio Nota Máxima

