
 

ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO BIMESTRAL – N1 2021/2(PRESENCIAL) 

As provas da 1ª avaliação bimestral de 2021/2 acontecerão na modalidade presencial, 
conforme determinado pela portaria nº 1.038/2020 do Ministério da Educação, 
amparado pela Nota Técnica nº 09/2021 do Governo Estadual e Decreto 3.237/2021 
da Prefeitura de Goiânia, respeitando o Protocolo Estadual de Biossegurança para 
retorno das aulas presenciais.  

Ressaltamos que, a aplicação das mesmas nesta modalidade, foi informado antes do 
início das aulas do semestre vigente, objetivando garantir aos alunos programação 
para realização destas, inclusive a oportunidade de imunização por parte dos alunos, 
a qual já se encontra disponível para maiores de 18 anos. Em se tratando de provas 
presenciais, todo o protocolo de segurança preconizado pelas autoridades 
competentes, deverão ser seguidos integralmente. As medidas de segurança deverão 
ser seguidas rigorosamente por parte de alunos e funcionários. As salas para realização 
das provas serão informadas pelas respectivas coordenações de curso. 

Segue abaixo orientações para a realização das provas: 

1 – As provas serão realizadas em duas semanas. A primeira, que iniciará a partir do 
dia 27 de setembro de 2021, será específica para os cursos de (EDUCAÇÃO FISICA - 
ENFERMAGEM - ESTÉTICA E COSMÉTICA - FARMÁCIA - NUTRIÇÃO - 
ODONTOLOGIA - PSICOLOGIA) A segunda, que iniciará a partir do dia 04 de outubro 
de 2021, será específica para os cursos de (ADMINISTRAÇÃO - ARQUITETURA E 
URBANISMO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - DIREITO-ENG. CIVIL - ENG. PRODUÇÃO - 
PEDAGOGIA - SERVIÇO SOCIAL). O aluno deverá comparecer presencialmente 
para a realização da avaliação. 

2 - As provas serão realizadas conforme turno e disciplinas matriculadas no sistema 
acadêmico de cada aluno. Portanto o aluno deverá estar presente na sala indicada pela 
coordenação de curso, no horário de início da prova, conforme disciplina matriculada. 
As avaliações para sabatistas serão realizadas no dia 13/10/2021, exclusivamente na 
modalidade presencial. As disciplinas na modalidade exclusivamente EAD, terão suas 
informações postadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

3 - No turno matutino, as provas iniciarão às 08h e encerrarão às 11h. No turno 
noturno, as provas iniciarão às 18:50h e encerrarão às 21:50h. A duração é de 03 (três) 
horas. A tolerância para início da prova é de 50 minutos. 

4 - Confira algumas recomendações para realização da prova presencial, inclusive 
protocolos de segurança: 
 

a) A avaliação é individual, sem consulta e de valor 6,0; 
b) Escreva com letra legível e caneta de tinta azul ou preta; 
c) É expressamente proibido o uso do telefone celular dentro da sala de aula 

e/ou durante a realização da prova; 
d) Você terá 3h ininterruptas para realizar sua prova, a partir do momento do 

início da aula; 
e) Nas questões dissertativas se identificado a mesma resposta para alunos 

diferentes, as duas avaliações serão zeradas por caracterizar cola; 
f) É terminantemente proibido o compartilhamento de materiais; 
g) O uso de mascaras é obrigatório dentro das instalações da faculdade; 
h) Ao terminar a prova é proibida a permanência do aluno nos corredores. 

 



 

5 – O professor responsável pela disciplina tem autonomia para elaboração da 

prova, podendo a mesma ter um número superior ou inferior a 15 (quinze) questões. A 

avaliação ainda pode ser composta por questões objetivas e dissertativas ou somente 

dissertativas. Isso conforme autonomia e necessidade verificadas pelo professor em 

razão da quantidade e/ou complexidade do conteúdo. Tudo em conformidade com o 

PPC do curso (ementas e bibliografia). Exemplo: curso de Engenharia, disciplina de 

cálculo diferencial.  

6 – A prova vale 6,0 (seis) pontos podendo ter sua pontuação distribuída conforme 

exemplo abaixo: 

Exemplo de prova com 12 (doze) questões sendo no mínimo 02 dissertativas. Neste 

caso, as dissertativas (pontuação 2,0) e 10 objetivas (pontuação 4,0). Observe que as 

questões dissertativas possuem peso maior;  

7 – Fique atento ao tempo de realização da prova. Ao finalizá-la, por favor, responda o 

questionário de 10 (dez) perguntas referentes a sua percepção em relação à prova, por 

meio do link: https://bit.ly/3fQvLdv . O link ficara disponível durante a semana de 

aplicação das provas. Suas respostas serão fundamentais para melhoria dos nossos 

processos; 

8 – ATENÇÃO: O aluno que não conseguir realizar a prova na data programada, deverá 

solicitar a reposição da mesma (segunda chamada), conforme calendário acadêmico. A 

prova de segunda chamada, ocorrerá exclusivamente na modalidade presencial. O 

requerimento para estas avaliações será nos dias 14 e 15 de outubro e sua realização 

no dia 20 de outubro. 

 

Desejamos excelente provas para todos!!! 

 

 

https://bit.ly/3fQvLdv

