Prezados alunos,
A nossa semana de atividades avaliativas (provas), UND II, ocorrerá do dia 01 a 07 de junho. As provas
serão aplicadas de forma presencial e terão 02 horas de duração. Consulte o calendário de provas específico de sua
turma, disponibilizado pelo seu coordenador de curso.
No que diz respeito às provas das disciplinas DOL, estas serão aplicadas no dia 8 de junho, de forma online podendo serem abertas das 08 às 21:59hrs (a partir do momento de abertura, a duração para finalização é de
2 horas, tendo até às 22hrs para realizar o envio da prova). Problemas com acesso à internet e aparatos
tecnológicos são de responsabilidade do aluno, portanto, é necessária uma prévia preparação para este período.
Para que possamos organizar as provas da melhor forma possível, seguem algumas instruções:
1) Cada prova contém 20 questões objetivas, confeccionadas pelo professor da sua disciplina, contemplando todo
assunto do conteúdo programático (exceto para as turmas dos cursos de Engenharias e disciplinas de Direito que
utilizem peças como forma de avaliação). A prova vale 10 pontos, exceto para as disciplinas com carga horária
prática, em que deverá ter nota 7,0. Para esse tipo de disciplina, o professor realizará uma atividade no valor de 3,0
pontos.
2)O professor tem até 5 dias úteis, após a data de entrega da prova, para lançar as notas no portal.
3)As atividades avaliativas são individuais e sem consultas, portanto, aproveite o momento para aferir o seu nível de
aprendizado em cada disciplina. Caso o professor identifique algum tipo de fraude, a prova será automaticamente
zerada.
4) 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.
5) Para os alunos que realizaram o XI Simulanassau e obtiveram pontuação extra, esta será adicionada até a
finalização do semestre na unidade II.
6) Após receber a AV2, o aluno não terá opção de escolher segunda chamada. Caso o aluno entregue a prova em
branco, a nota será automaticamente zerada.
7) Se atentar ao horário de início e finalização da prova. O aluno que chegar atrasado não terá direito a tempo de
reposição de prova.
Qualquer eventualidade, contactar o coordenador
(coordenacaoacademica.nat@mauriciodenassau.edu.br)
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