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1) As provas devem ser executadas individualmente pelo aluno (confiamos plenamente na conduta ética de nossos alunos, por isso não temos por que nos 

preocupar);  
2) O aluno pode usar consulta ao material acadêmico para executar, porém não deve compartilhar as informações com ninguém;  
3) A interpretação das questões é componente do processo avaliativo, portanto em caso de dúvidas não pergunte aos seus colegas, assuma as premissas 

usadas durante as aulas;  
4) Realize as provas em um ambiente isolado e tranquilo, com conexão estável à internet. Se for necessário, pode usar os laboratórios da faculdade 

obedecendo os protocolos de segurança (estar de máscaras e manter no máximo 5 alunos por laboratório – Avise o coordenador com antecedência  
sobre esta necessidade);  

5) As provas ficarão disponíveis por 24h, período dentro do qual você deve concluir sua execução. Elas serão liberadas sempre às 19h do dia para o qual 
estão marcadas e tornar-se-ão inacessíveis impreterivelmente às 19h do dia seguinte ao que foi aberta;  

6) Uma vez iniciada a prova, você tem 2 horas para concluí-la, há uma tolerância de mais 2 horas em caso de queda de sua conexão (identificada pelo 
Moodle). Ou seja, se acontecer uma tragédia com sua conexão, não se desespere, o sistema conceder-lhe-á tempo extra até atingir o máximo estabelecido 
de 4 horas.   

7) Alunos que perderem alguma prova devem fazer o procedimento normal: solicitar Prova Especial de Reposição (PER) via sistema da faculdade (abrir 
protocolo no portal do aluno).  

8) Qualquer outro problema converse com o professor ou com o coordenador.  
     
Estamos em uma jornada inédita (e heroica) para cada um de nós. O que fizermos agora é o que ficará na nossa história. A nossa história será de uma 
comunidade, de alunos e professores, que, enquanto todos reclamavam, continuaram fazendo o que haviam combinado de fazer: construir um curso de 
excelência.  
Vamos continuar fazendo isso, seja em quais condições adversas estivermos. Obrigado por estarem conosco nesta jornada.  
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