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1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Caro (a) aluno(a) 

 

Aprender requer organização e disciplina. O estudo a distância pode ser ainda 

mais proveitoso que o presencial, desde que você se dedique, crie o hábito de estudo e 

mantenha uma rotina diária, com horário específico, em local silencioso e que garanta boa 

concentração. 

Todo o material postado nas disciplinas é importante para a sua formação. Leia 

sempre as orientações de estudo, os textos, slides e qualquer outro material publicado por 

seu professor.  

 

2. ATIVIDADES, NOTAS E MÉDIA FINAL 

 

 A avaliação deve ser parte integrante do processo de ensino e aprendizagem e 

por esse motivo, deve ser contínua e formativa, de modo a acompanhar o seu 

desenvolvimento durante o curso. 

 A nota final para aprovação na UNIFACEAR é sete (7,0). A seguir, veja como 

serão compostas as notas. 

 

Questionários de correção automática  

 

São questionários realizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), em 

cada um dos tópicos. A somatória das notas de todas as atividades de uma disciplina tem 

peso total igual a quatro pontos e meio (4,5). 

Em cada questionário, após iniciado, você tem 2 horas para finalizá-lo e poderá 

fazer uma segunda tentativa, caso queira reforçar conteúdos e/ou melhorar sua nota. Para 

tanto, deverá concluir a primeira  tentativa  e  clicar  em “salvar e enviar”. Aparecerá na 

tela uma revisão do questionário realizado e, na coluna da esquerda, você poderá 

visualizar o link “iniciar segunda tentativa”. Clique sobre esse link para reiniciar. 

Atenção: Não será possível alterar a resposta de questões durante a realização  



                                    Manual AVA 

 
3 

 

do questionário! Para marcar uma opção diferente, deverá obrigatoriamente repetir o 

questionário na segunda tentativa! 

Todos os questionários ficarão disponíveis até às 23h59 do dia 26/11,. Não 

existe outro prazo para disponibilização. Após esta data nenhum questionário poderá ser 

realizado. 

 

Avaliação  

 

 As avaliações ficarão disponíveis às 00h01 do dia 07/11 até às 23h59 do dia 

26/11. Dentro desse período, você poderá realizar as provas diretamente no seu AVA. 

Haverá uma avaliação para cada disciplina. E você possui apenas uma tentativa e o 

tempo total para realizar a prova é de 2 horas. O tempo começa a contar a partir do 

momento que iniciar sua avaliação. O valor total da avaliação é de cinco pontos e meio 

(5,5).  

 É importante realizar a prova num local tranquilo e no momento em que você 

puder iniciar e finalizar sem pressa. 

 A nota final será composta pela somatória de todas as notas obtidas durante o 

 curso: 

 

AVALIAÇÃO NOTA 

Questionários 4,5 

1 avaliação  5,5 

Total 10,0 

Estará aprovado o aluno que obtiver como média sete pontos (7,0) ou mais! 

 

Prova Substitutiva 

 

Se por algum motivo você não possa realizar a avaliação ou não obteve a média 

maior ou igual a sete (7,0), poderá realizar uma prova substitutiva, com peso de 5,5 

(cinco pontos e meio), com data prevista no calendário acadêmico.  
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Não é necessário fazer solicitação da prova, ela estará liberada automaticamente dentro da 

data estipulada. 

A prova substitutiva estará disponível às 00h01 do dia 05/12 até às 23h59 do dia 

10/12. 

 Fique atento a esta data! 

 

Estudo Integrado 

 O objetivo do Estudo Integrado é levar o estudante a refletir sobre a vivência do 

ser humano na atualidade, as relações sociais, filosóficas, comportamentais e demais 

itens importantes como competência formadora do profissional tão esperado como perfil 

do egresso dos cursos de ensino superior. 

 Em cada estudo você terá uma atividade diferente a ser desenvolvida. Esta 

atividade está descrita no AVA e para desenvolvê-la você deverá seguir as etapas 

descritas nas orientações do Estudo Integrado disponível no AVA. 

 O trabalho deve ser entregue uma ÚNICA vez, podendo escolher uma das 

datas de postagem. Você terá direito à fazer correções e novo reenvio se enviar na 1ª ou 

2ª entrega. Se optar por enviar apenas na 3ª entrega, não será possível fazer correções 

no seu trabalho. 

  

Entregas Datas Horário 

1ª entrega:  16/10/2022 23:59 

2ª entrega: 06/11/2022 23:59 

3ª entrega: 26/11/2022 23:59 

 

O modelo para elaboração do trabalho, você irá encontrar na aba da disciplina como 

“Modelo Padrão”. 

O valor atribuído ao trabalho é 10,0 e para sua aprovação deverá obter a o mínimo de 

7,0. 

Os critérios de avaliação serão: 
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Critério Valor  

Conteúdo  5,0 

Estrutura  2,0 

Criatividade  2,0 

Normas da ABNT (capa, contracapa, 

Arial 12, espaçamento 1,5, referências)  

1,0 

 

 

Projeto Multidisciplinar 

 O Projeto Multidisciplinar tem como objetivo possibilitar a aprendizagem 

interdisciplinar dos conteúdos desenvolvendo competências relacionadas à aplicação 

dos conceitos teóricos em situações práticas relacionadas às disciplinas estudadas no 

semestre. 

 Você terá etapas de leitura, estudo e o desenvolvimento de uma atividade a ser 

entregue ao final. A descrição e orientação sobre a atividade está descrita no AVA. 

O trabalho deve ser entregue uma ÚNICA vez, podendo escolher uma das datas 

de postagem. Você terá direito à fazer correções e novo reenvio se enviar na 1ª ou 2ª 

entrega. Se optar por enviar apenas na 3ª entrega, não será possível fazer correções no 

seu trabalho. 

  

Entregas Datas Horário 

1ª entrega:  16/10/2022 23:59 

2ª entrega: 06/11/2022 23:59 

3ª entrega: 26/11/2022 23:59 

 

O modelo para elaboração do trabalho, você irá encontrar dentro da disciplina e o 

valor atribuído ao trabalho é 10,0. Para sua aprovação deverá obter a o mínimo de 7,0. 
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Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O TCC ou trabalho de conclusão de Curso é uma produção final entregue ao final do 

seu curso e pode ser separado em etapas como TCC I e TCC II, dependendo de cada 

curso. 

Nem todo curso possui TCC, verifique na sua matriz curricular se o curso escolhido 

possui esta produção final. 

Caso você precise fazer o TCC I ou o TCC II, você encontrará informações sobre a 

produção no seu AVA. Ambos são divididos em 3 etapas e contam com os seguintes 

prazos: 

 

 

1ª ETAPA – Entrega em 28/09/2022, até às 23h59 

2ª ETAPA – Entrega em 28/10/2022 até às 23h59 

3ª ETAPA – Entrega em 26/11/2022 até as 23h59 

 

Fique sempre atento aos avisos dentro da disciplina! 

 

Estágio Supervisionado Obrigatório 

 

Se o seu Curso possui Estágio Supervisionado e você está matriculado para cursá-lo 

neste semestre, fique atento às datas de entrega: 

 

TERMO DE COMPROMISSO E PLANO DE ATIVIDADES – 16/10 

RELATÓRIO FINAL – 26/11 

 

Todas as orientações serão datas através do AVA, acompanhe! 
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CONTATOS IMPORTANTES: 

 

Para falar sobre as disciplinas, conteúdos, questionários ou qualquer dúvida em 

relação ao seu material didático você deve entrar em contato com o seu tutor da disciplina. 

Ele é responsável por acompanhá-lo nos seus estudos e tirar suas dúvidas.  

 

 

Você pode falar com ele por meio do canal “Fale com o Tutor” que fica dentro da 

disciplina. Em até 48 horas você receberá um retorno do seu tutor pelo AVA 

É importante também que em caso de outras dúvidas você entre em contato com seu 

coordenador de curso.  

 

JORGE UBERSON PEREIRA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS JOLENA DE SANTI SOARES 

jorge.pereira@unifacear.edu.br adriana.santos@unifacear.edu.br  jolena.soares@unifacear.edu.br  

41 3122 1557 41 3122 1555 41 3122 1556 

Administração Artes Design de Interiores 

Ciências Contábeis Gestão de Recursos Humanos Design de Produtos 

Comércio Exterior História Design Gráfico 

Gestão Comercial Letras Engenharia Ambiental 

Gestão da Qualidade Pedagogia Engenharia Civil 

Gestão de Segurança Privada Pedagogia - Segunda Licenciatura Engenharia de Produção 

Gestão de TI Serviço Social  Engenharia Elétrica 

Segurança Pública Teologia Engenharia Mecânica 

Gestão do Agronegócio    

Gestão Financeira     

Gestão Hospitalar     

Gestão Pública     

Logística     

Marketing     

Processos Gerenciais     

 

 

 

Estude bastante e dedique-se! 

Sua formação profissional dependerá sempre de seu esforço e determinação! 

mailto:jorge.pereira@unifacear.edu.br
mailto:adriana.santos@unifacear.edu.br
mailto:jolena.soares@unifacear.edu.br

