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Provas Finais, Supletivas e de exame Especial – 2020/1 

 
Prezados alunos, em primeiro lugar agradecemos o empenho e a colaboração de cada um              

vocês no sentido de compreender o momento atual, que nos impossibilita de estarmos juntos              

presencialmente neste semestre. Nós continuamos seguindo em frente, fazendo o melhor           

possível, para não atrasar a concretização dos seus sonhos e objetivos. 

 

Na inviabilidade de aplicação presencial das Provas Finais, Supletivas e Exames Especiais,            

conforme gostaríamos, seguem as diretrizes institucionais referentes as mesmas. 

 

1. Os professores utilizarão a plataforma Moodle, onde as provas serão postadas. Os            

alunos terão acesso as mesmas no dia da aula da disciplina, devendo baixar e resolver               

as questões da prova e disponibilizá-las novamente na plataforma Moodle, dentro do            

prazo estipulado.  

 

2. As provas serão realizadas no dia da semana de suas disciplinas. Para efeito de              

estudo e melhor preparação e planejamento de vocês, as provas serão aplicadas em             

dias alternados (vide quadro abaixo relativo as Provas Finais). 

 

Disciplinas que 

ocorrem na: 

Data da Prova Final 

Segunda-feira 22/06/2020 

Quarta-feira 24/06/2020 

Sexta-feira 26/06/2020 

Terça-feira 30/06/2020 

Quinta-feira 02/07/2020 
 

3. O horário para acessar a prova, baixa-la, realiza-la e postá-la na plataforma Moodle             

será de 08:00 às 22:00 horas, portanto, a prova estará disponível por 14 horas nos dias                

acima especificados. Assim, um aluno que estuda a noite poderá fazer sua prova em              

qualquer hora do dia à partir das 08 horas até o prazo final as 22 horas. 
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4. O valor da Prova Final é de 40 pontos e o valor das Provas Supletivas e de Exame                  

especial é de 100 pontos, isto não mudou!  

 

 

5. As questões com respostas padronizadas (iguais, que caracterizem cola) por parte dos             

alunos serão zeradas pelo professor. Isto significa que os alunos envolvidos perderão            

os pontos relativos a esta questão.  

 
6. O professor estará disponível on line, no email ou whatsapp para tirar possíveis             

dúvidas dos alunos em relação a uma determinada questão, no horário integral de             
sua aula (e não apenas uma hora). Mas atenção: o professor não vai dizer se a                

questão está certa ou errada.  

 

7. As provas ocorrerão em dias alternados. Nos dias em que não houver prova as aulas               

remotas serão ministradas normalmente, com inserção de conteúdos novos, e/ou          

atividades, e/ou esclarecimentos de dúvidas. 

. 

8. Na primeira aula após a prova, o professor fará a correção da prova, comentando e               

discutindo com os alunos as respostas esperadas de cada questão. 

 
9. Provas Supletivas: excepcionalmente neste semestre, os alunos poderão fazer as           

provas supletivas para substituir qualquer grupo de avaliações perdidas no semestre,           

sejam atividades que ficaram a cargo do professor distribuir, ou os exercícios            

avaliativos referentes a Prova Intermediária, ou para substituir a Prova Final. 

 
10. Abaixo do cabeçalho da prova supletiva o aluno deverá marcar uma das opções             

abaixo. Assim, se o aluno perdeu uma ou mais atividades avaliativas realizadas para             

substituir a Prova Intermediária ele deve marcar o grupo 2. Logo, o professor saberá              

que o valor da supletiva terá o mesmo valor da(s) atividade(s) perdida(s), desde que              

pertençam ao mesmo grupo. ´O aluno não pode marcar mais de um grupo. 

 
ALUNO, MARQUE AQUI O GRUPO QUE CONTÉM AS ATIVIDADE(S) QUE VOCÊ PERDEU            

E DESEJA SUBSTITUIR 

o Grupo 1 – Atividade(s) avaliativa(s) desenvolvida(s) pelo professor no semestre –           

(valor total de 25 pontos)  
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o Grupo 2 – Atividade(s) avaliativa(s) para substituir a Prova Intermediária (Valor total            

de 25 pontos) 

o Grupo 3 – Prova Final (valor total de 40 pontos) 

 

11. As datas para realização das Provas Supletivas e Exames Especiais estão previstas no             

calendário que segue anexo. Neste semestre, não haverá cobrança de valores para a             

realização das Provas Supletivas e Exames Especiais 

 

12. Todas as provas, após finalizadas, devem ser postadas no Moodle, dentro do prazo             

estipulado, seguindo os mesmos procedimentos que todos conhecem. 

Para encerrar cumprimentamos todos os alunos do Centro Universitário Unihorizontes e           

desejamos que o semestre siga em frente com muita colaboração e trabalho. 

Saúde para todos nós! 

Atenciosamente, 

 

Prof. Rogério Naves Rezende 

Reitor do Centro Universitário Unihorizontes 

 

 

Prof. Tueli Rodrigues Tavares 

Pro Reitor de Graduação e Extensão do Centro Universitário Unihorizontes 


