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ANEXO I
1.0 CRONOGRAMA DAS TUTORIAS E AVALIAÇÕES:

ENCONTRO

ATIVIDADE

DATA

ENCONTRO DE
TREINAMENTO

TREINAMENTO –
ESTUDANTES
NOVATOS

20 a 23 de fevereiro e 02 e 03
de março

ENCONTRO 01

TUTORIA DE
APRESENTAÇÃO DO
PROFESSOR

20 a 23 de fevereiro
(excepcionalmente, quem
teria encontro presencial no
dia 24 de fevereiro, sexta,
fará o encontro no dia 23 de
fevereiro, quinta, na mesma
sala e horário constantes na
grade de horários)
06 a 10 de março

ENCONTRO 02

TUTORIA

ENCONTRO 03

TUTORIA

20 a 24 de março

ENCONTRO 04

TUTORIA

27 a 31 de março

PROVA – I UNIDADE
ENCONTRO 05

2ª CHAMADA

01 de abril
06, 07, 10, 11 e 12 de abril

ENCONTRO 06

TUTORIA

24 a 28 de abril

ENCONTRO 07

TUTORIA

08 a 12 de maio

PROVA – II UNIDADE
ENCONTRO 09

2ª CHAMADA

13 de maio
18, 19, 22, 23 e 24 de maio

ENCONTRO 10

TUTORIA

29 de maio a 02 de junho

ENCONTRO 11

TUTORIA

05 a 09 de junho

PROVA – III UNIDADE

ENCONTRO 13

2ª CHAMADA

10 de junho
14, 16, 19 e 20 de junho
(quem tem encontro
presencial na quinta, fará a
2ª.chamada no dia 16, sexta,
na semana sala e horário
constantes na grade de
horário)

IV Prova

26 e 27 de junho
(quem tem encontro
presencial na 2ª e na3a
feira fará a prova no dia
26 de junho, segunda feira.
Já os que têm encontro
presencial na 4ª, 5ª e na 6ª
feira farão prova dia 27 de
junho em local a
confirmar)

ANEXO II
1

CRONOGRAMA DE PROVAS E AGENDAMENTO DE PROVAS:

1.1 CRONOGRAMA DE PROVAS

AVALIAÇÃO

DATA

I UNIDADE

01/04/17 (Sábado)

II UNIDADE

13/05/17 (Sábado)

III UNIDADE

10/06/17 (Sábado)

IV PROVA

26 e 27 de junho, cfe. especificado no quadro
anterior, de acordo com o dia da semana em que
há o encontro presencial da disciplina.
1.2 CRONOGRAMA DE AGENDAMENTO DE PROVAS (mediante sistema acadêmico)

UNIDADE

PERÍODO DE AGENDAMENTO

I

UNIDADE

22/02 a 23/03/2017 (30 dias para o agendamento)*a

II

UNIDADE

05/04 a 04/05/2017 (30 dias para o agendamento)*b

III

UNIDADE

15/05 a 04/06/2017 (21 dias para o agendamento)*c

IV

NOTA

DISPENSA AGENDAMENTO

*a – Até às 23 horas e 59 minutos do dia 23/03/17; *b – Até às 23 horas e 59 minutos do dia 04/05/17; *c – Até
às 23 horas e 59 minutos do dia 04/06/17.

3.

CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES:

HORÁRIOS 01
14h
14h e 30min
14h e 30min
A partir das 14h e 45min
16h
HORÁRIO 02
16h
16h e 20min

ATIVIDADE
Comparecimento do estudante em Sala
Início das Provas – HORÁRIO 01 e fechamento dos portões
Fechamento dos Portões (*1- importante)
Liberação de estudantes para saída e término do período para
entrada tardia em sala de aula
Término do HORÁRIO 01
ATIVIDADE
Comparecimento do estudante em Sala
Início das Provas – HORÁRIO 02 e fechamento dos portões (*1importante

16h e 35min
17h e 50min

)

Liberação de estudantes para saída e término do período para
entrada tardia em sala de aula
Término do HORÁRIO 02

(*1- importante) – Neste item, considera-se o perímetro de acesso aos blocos. A área do estacionamento não
contempla o perímetro em questão e não poderá ser considerado como acesso ao local de provas por parte do
estudante. O estudante que permanecer apenas no perímetro do estacionamento e não adentrar o bloco de
aplicação da prova, não poderá ter acesso após o tempo estimado (14h30 – Horário 01) e (16h20 - Horário 02)

4.

CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DA SEGUNDA CHAMADA:

4.1 PERÍODO DE MANIFESTAÇÃO DA 2ª CHAMADA (MEDIANTE REQUERIMENTO NA
SECRETARIA)
UNIDADE
PERIODO DE MANIFESTAÇÃO
I UNIDADE

22/02 a 23/03/2017*a

II UNIDADE

05/04 a 04/05/2017*b

III UNIDADE

15/05 a 05/06/2017*c

** Mediante requerimento na secretaria da FANESE, com comprovação formal. Vide observação abaixo

Os estudantes que, por força maior, não puderem comparecer às provas de 01 de abril (1ª.
avaliação), 13 de maio (2ª. avaliação) e 10 de junho (3ª. avaliação) e que as tiverem
agendado, terão até 23 de março (quinta), ou até 04 de maio (quinta) ou até 05 de junho
(segunda), em todas as datas até às 21h 30min, para, na Secretaria, solicitarem
EXCEPCIONALMENTE, a 2ª. chamada de cada um das avaliações.

A divulgação da relação dos estudantes autorizados para a 2ª. chamada de cada
prova ocorrerá, na parede próxima à sala dos professores do Bloco A, até 29 de
março às 21 horas (para a 2ª.chamada da 1ª. prova); até 10 de maio às 21 horas
(para a 2ª.chamada da 2ª. prova ); e até 07 de junho às 21 horas (para a 2ª. chamada
da 3ª. prova).

4.2 PERÍODO DE APLICAÇÃO DA 2ª CHAMADA
UNIDADE

APLICAÇÃO DE PROVAS

I UNIDADE

06, 07, 10, 11 e 12 de abril (*2

II UNIDADE

18, 19, 22, 23 e 24 de maio (*2 - importante)

III UNIDADE

14, 16, 19 e 20 de junho (quem tem encontro
presencial na quinta, fará a 2ª.chamada no dia
16, sexta, na semana sala e horário constantes
na grade de horário)

- importante)

(*2- importante) Para as provas de 2ª.chamada das unidades I e II, a aplicação desta prova segue o mesmo dia da
semana, sala e horário da tutoria. No caso da Unidade III, os que tiverem encontro presencial na quinta, farão a
2ª.chamada no dia 16 de junho, sexta, tendo em vista o feriado nacional do dia 15 de junho, Corpus Christi.

A 4ª. Prova será aplicada dias 26 e 27 de junho da seguinte forma:
-

quem tem encontro presencial na 2ª e na 3a feira fará a prova no dia 26 de junho, segunda
feira, em local a confirmar e que será oportunamente divulgado no Controle Acadêmico, 1ª.
página, nas informações acerca das Disciplinas a Distância.

-

já os que têm encontro presencial na 4ª, 5ª e na 6ª feira farão prova dia 27 de junho, terça
feira, em local a confirmar e que será oportunamente divulgado no Controle Acadêmico, 1ª.
página, nas informações acerca das Disciplinas a Distância.

Observação IMPORTANTÍSSIMA sobre a 4ª. prova:
A 4ª. prova também valerá peso 6, uma vez que serão consideradas as notas obtidas pelo estudante no
Estudo Dirigido e no Fórum de Avaliação da unidade na qual ele não realizou a avaliação. Caso o
estudante não tenha feito o Estudo Dirigido e/ou o Fórum de Avaliação mesmo assim a 4ª. prova terá
peso 6 no cálculo da média daquela unidade

Observação quanto à estrutura metodológica da Avaliação das Unidades I, II e III e
quanto ao cálculo da média de cada unidade
Cada prova será composta por duas questões subjetivas e mais oito questões objetivas, a critério do
professor. A prova, portanto, valerá 10 pontos, tendo peso 6 no cômputo da média de cada unidade. O
Fórum de Avaliação e o Estudo Dirigido valerão, cada um, peso 2 no cálculo da média da unidade.

