
 

 

 

 

 

 

Prezados alunos, 

 

A nossa semana de atividades avaliativas (provas), UND I, ocorrerá do dia 05 a 10 de outubro, de forma 

remota (on line), em conformidade com a portaria MEC nº 473 de 12 de maio de 2020. Pensando no momento 

que estamos vivenciando e com o intuito de apoiar vocês, estudantes, serão concedidas 12horas para realização e 

entrega das avaliações UND I (provas que correspondem à 70% da nota). Solicitamos uma prévia preparação de 

vocês para este período. 

 

A atividade avaliativa será disponibilizada por meio de um link, ativado no dia da sua aula e desativado após 

12 horas.(Manhã envio e ativação 08:20h e Noite envio e ativação 18:30h) 

 

Para que possamos organizar as provas da primeira unidade da melhor forma possível, seguem algumas instruções: 

 

1) Cada prova contém questões objetivas (2) contextualizadas e discursivas (5), confeccionada pelo professor da 

sua disciplina, contemplando todo assunto do conteúdo programático.  
 

2) Após a desativação do link, a prova não poderá ser entregue. Portanto, atentar aos prazos de início e finalização 

de cada disciplina. Tire todas as dúvidas com seu professor. 

 

3) Os links serão disponibilizados por meio da plataforma Teams, e-mail e whatsapp da turma. 

 

4) Na semana de provas o professor estará on-line na plataforma Teams para auxiliar os alunos, caso exista algum 

tipo de dúvida com relação ao entendimento da pergunta. O professor não está autorizado a ministrar aula ou 

reexplicar o conteúdo neste momento de avaliação. 

 

5) O professor tem até 5 dias úteis após a data de entrega da prova para lançar as notas no portal, exceto para as 

disciplinas que tenham atividades práticas. Estas serão lançadas no sistema após a conclusão das atividades práticas 

avaliativas no mesmo prazo informado. 

 

6)As atividades avaliativas são individuais e sem consultas, portanto, aproveite o momento para aferir o seu nível de 

aprendizado em cada disciplina. 

 

7) Somente os alunos MATRICULADOS terão suas provas corrigidas. Quem não estiver nessa condição, deverá 

regularizar sua situação com o coordenador e ser encaminhado para segunda chamada. 

 

8) Para as segundas séries (2ª´s) dos cursos de: Direito, Farmácia, Enfermagem, Gastronomia, Ed. Física, 

Pedagogia, Fisioterapia, Administração e Contábeis a metodologia da avaliação (prova) será da seguinte forma: 06 

(seis) questões discursivas e 02 (duas) objetivas contextualizadas. 

 

Qualquer eventualidade, contactar o coordenador do seu curso ou a coordenação acadêmica 

(coordenacaoacademica.nat@mauriciodenassau.edu.br) 
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