
 

 

 

Balneário Camboriú, 29 de abril de 2020 

 

 

NOTA OFICIAL 013/2020 

INSTRUÇÕES PARA AS AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS E SEM CONSULTA 

 

Prezados estudantes.  

 

No período entre 7 e 13 de maio, conforme redefinição do Calendário Acadêmico, 

devido às ações governamentais para impedir a disseminação da pandemia do COVID-19, 

realizaremos as Avaliações Individuais e sem consulta.  

Diante algumas dúvidas que vem surgindo, orientamos a todos que as avaliações: 

 

a) ocorrerão no dia e horário da aula em que você está matriculado; 

b) as provas serão disponibilizadas no ambiente ‘Sala de Aula’ da disciplina que você 

está matriculado; 

c) ao acessar o ambiente ‘Sala de Aula’ o professor terá disponibilizado das 19h às 22h 

a avaliação correspondente às aulas tidas até esse momento; 

d) as provas conterão o mesmo número de questões, tanto discursivas quanto objetivas, 

conforme regulamentado pela instituição, porém apenas com questões de 

conhecimentos específicos à disciplina;  

e)  excepcionalmente nessa avaliação, não serão aplicadas questões de conhecimentos 

gerais, sendo que elas serão substituídas por questões de conhecimento específico; 

f) para cada questão objetiva são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de 

respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma delas constitui a resposta correta em 

relação ao enunciado da questão. 



 

 

g) você só terá uma tentativa para responder às questões objetivas. No entanto, ao clicar 

em FINALIZAR você está concordando que completou todas as questões. Fique 

atento! 

h) para as questões discursivas utilize o espaço disponível no próprio sistema. Não será 

permitido anexar documento e nem alterar a sua resposta depois de você tê-la 

submetido ao professor. 

i) a avaliação deve ser realizada entre às 19h e 22h. Não acesse antes, pois todas as 

suas ações ficam gravadas no sistema e caso isso ocorrer você estará sujeito a 

responder Processo Disciplinar.  

j) é proibido o uso de telefones celulares durante a realização da prova. Seja honesto 

consigo mesmo! Caso forem registradas denúncias documentadas de troca dos 

gabaritos e/ou das questões por meio dos dispositivos digitais o autor será 

responsabilizado conforme Regimento Institucional. 

k) infrações aos princípios da Integridade Acadêmica (como no caso de cola e 

plágio), serão tratados como grave e o estudante estará sujeito às normas 

contidas no Regulamento do UniAvan. 

l) caso tenha dificuldade de acesso à internet e/ou não dispõe de computador em sua 

residência converse previamente com o Coordenador de Curso para que você possa 

ir até a Instituição nesse dia e horário e utilize os nossos laboratórios, desde que 

esteja fazendo o uso de máscara e álcool gel, mantenha distância das demais pessoas 

e evite aglomerações. Preferencialmente fique em casa ou no seu ambiente de 

trabalho. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Isabel Regina Depiné Poffo 

Reitora 


