
𝑵𝑬𝑨𝑫- Fortaleza 



1° É importante que confirme o dia/data da Prova, pois cada disciplina tem 

uma data específica para sua realização. A data da avaliação pode ser 

visualizada no ícone "Boletim de Notas " do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - AVA. Também está disponível no calendário de avaliações 

postado em: dol.sereduc.com (É necessário estar logado no AVA para ter 

acesso ao conteúdo do Blog DOL).  

 

2° A Prova estará disponível das 8h às 21:59h (ATENÇÃO CONFIRA A 

DATA DA SUA PROVA NO AMBIENTE VIRTUAL), procure o melhor horário, 

assim como um local reservado e sossegado, não esquecendo de verificar a 

sua conexão com a internet.  

 

3° A partir do momento que abrir a Prova e ativar o contador, você terá duas 

(02) horas para concluí-la. 

4° Você tem apenas uma (01) resposta correta para cada questão, realize a 

leitura de cada questão com atenção 



5° Ao iniciar a Prova, você não poderá sair da página da avaliação e não poderá 

usar os recursos de navegação, como atualizar, avançar ou retroceder. Evite 

usar o “TAB” e as setas de navegação, caso use o computador, dê preferência 

ao uso do mouse para marcar e clicar as questões.  

 

6° Em caso de algum imprevisto como queda de energia ou internet, o seu 

progresso não ficará salvo, e para fins de segurança, já existe no sistema uma 

configuração para tais casos.  

 

7° Após duas (02) horas de prova, o cronômetro será encerrado e a Prova será 

enviada automaticamente, da forma que estiver.  

 

8° Certifique-se que todas as questões foram respondidas, e suas respostas 

foram devidamente selecionadas. Em seguida, clique no item "salvar “.  

9° Após ter salvo as respostas, clique no item " enviar ". OBSERVAÇÃO: Enviar 

somente depois de marcar todas as questões. 

 



10° Lembre-se: a prova é individual, neste sentido não tente falar com colegas, 

trocar mensagens durante a prova, ou fazer consultas à internet. Além de não ser 

ético, isso pode te atrapalhar, confie em seu conhecimento.  

 

11° Em caso de dúvidas, entre em contato com o Tutor (a) Presencial ou 

Coordenador (a) de Curso. 



1° - Leia com atenção as 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

EAD  

2° - ACESSE A PROVA: 

A Prova estará disponível 

das 8h às 21:59h,  

ATENÇÃO CONFIRA A DATA DA SUA AVALIAÇÃO NO SEU AMBIENTE 

VIRTUAL 

XX/XX/XXXX 



Poderá fazer a Avaliação Final (AF) 

Alunos (as) com MEDIA igual ou maior 

que 4 e igual ou menor que  6,9 

CONFERINDO AS NOTAS (DOL) 

Somar as notas AV1+AV2 

e dividir o resultado por 2. 

Resultado igual ou 

superior a 7 está 

aprovado 

Se o aluno for pra AVALIAÇÃO FINAL 

Somar a nota da MEDIA 

+ AF dividido por 2 

resultado igual ou maior 

que 5 ALUNO 

APROVADO NA FINAL. 

AV1+AV2 

--------------- 

2 

CALCULO DA MEDÍA  

MEDIA + AF 

--------------- 

2 

CALCULO  

MEDIA + AF 

--------------- 

2 

CALCULO  
Somar a nota da MEDIA 

+ AF dividido por 2 

resultado MENOR QUE 4 

REPROVADO POR 

MEDIA 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSeSSaUON9_xUyFyetyELMxPQEWWy9

h6d1sZLY-1WGgzYUcOqg/viewform 

 

REGRAS - AVALIAÇÃO DOLs - 2021.1 -  AV2, 2CH e 

AVF - Calendário de Fevereiro_v2 

Você pode conferir a data da sua prova 

clicando no link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSSaUON9_xUyFyetyELMxPQEWWy9h6d1sZLY-1WGgzYUcOqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSSaUON9_xUyFyetyELMxPQEWWy9h6d1sZLY-1WGgzYUcOqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSSaUON9_xUyFyetyELMxPQEWWy9h6d1sZLY-1WGgzYUcOqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSSaUON9_xUyFyetyELMxPQEWWy9h6d1sZLY-1WGgzYUcOqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSSaUON9_xUyFyetyELMxPQEWWy9h6d1sZLY-1WGgzYUcOqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSSaUON9_xUyFyetyELMxPQEWWy9h6d1sZLY-1WGgzYUcOqg/viewform

