
 

 

 
 
 
 
ORIENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS EM EAD 

 
 
 Prezado Estudante,  
 

Com a proximidade das avaliações da CP, compartilhamos algumas orientações que serão de 

fundamental importância para norteá-los na realização das provas. As avaliações das disciplinas no formato 

EAD acontecerão no período de 23 de novembro a 03 de dezembro. Para realização da prova, contudo, será 

necessário o agendamento prévio, conforme orientações que constam nesse documento: 

 

SOBRE O AGENDAMENTO 

 

 O agendamento das avaliações em EAD acontecerá em um período ANTERIOR aos dias de aplicação das 

provas.  Sendo assim, o agendamento acontecerá de 11 a 22/11 no AVA.   

 

 O agendamento é OBRIGATÓRIO! Caso não seja realizado, o estudante ficará impossibilitado de realizá-la 

e deverá solicitar a Segunda Chamada diretamente no Portal Acadêmico em “Requerimentos”. Fique 

atento que não é no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), e sim no “Portal Acadêmico” no site da 

instituição. O procedimento é o mesmo para solicitação das disciplinas presenciais. Caso tenha dúvida, favor 

consultar as “Orientações sobre a Segunda Chamada” que constam no Fórum Geral da disciplina.  

 
 

 Para o agendamento da prova, você poderá escolher qualquer horário, em qualquer turno, considerando, 

ao longo do período de provas, tanto os dias de semana como os sábados. Ou seja, você realizará a prova 

de acordo com sua disponibilidade. Porém, fique atento: ao lotar a capacidade de suporte e máquinas do 

laboratório o sistema indisponibilizará determinados horários. Caso isso aconteça, busque os horários 

disponíveis! 

 

 O agendamento deverá ser feito diretamente no AVA, na sala de aula virtual da disciplina. 

 
 

 Você poderá modificar a data e o horário de agendamento tantas vezes julgar necessário, tendo em vista a 

lotação dos horários propostos. 

 



 

 

 

 

 

 

 O estudante que realizou o agendamento e, porventura, ficar impedido de comparecimento  

na data e horário previstos, deverá comparecer no Laboratório de Informática, ao longo do período  

de realização, para realizá-la em um outro momento, de acordo com a disponibilidade do espaço.   

 

 O estudante que estiver cursando mais de uma disciplina, deverá clicar em dois ou três opções (dependerá 

do quantitativo de disciplinas em EAD matriculadas no semestre). Desta forma, o aluno  estará reservando 

o dia e horário para cada disciplina. A escolha da disciplina e prova a serem realizadas em cada horário 

descrito, ficará de acordo com a escolha do aluno. 

 

 Se o aluno cursar apenas 1 (uma) disciplina o sistema não possibilitará a inscrição em mais de um horário. 

 

 
SOBRE A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

 O tempo para realização da avaliação da é de 1h ou 60 minutos.  

 A avaliação ocorrerá no Laboratório de Informática, localizado no 1º  andar. 

 Ao se dirigir ao Laboratório de Informática, para realização da prova, de acordo com o 

agendamento prévio feito no AVA, você deverá estar em posse de um documento de identificação 

com foto para conferência e liberação de sua prova por parte do funcionário da instituição. 

 No momento da realização da prova, não será permitida a consulta de materiais e/ou conteúdo 

das disciplinas, como também, a navegação na internet fora da página do AVA Fafire. Você deverá 

responder às questões ao longo do tempo previsto, não sendo permitida, portanto, a saída e o 

retorno à página da prova.  

 As provas foram compostas por questões de múltipla escolha e o resultado ficará disponível a 

partir do dia 04 de dezembro no AVA na aba “Notas”. Para ter acesso ao seu desempenho nas 

questões, você poderá clicar no ícone do “Exercício Avaliativo” (onde foi realizada a avaliação) e 

observar seus erros e acertos. Em caso de divergência e contestações referentes aos resultados 

apresentados, o estudante deverá se dirigir ao professor da disciplina.  

 

Bons estudos e boa prova! 


