
 

 

  

 
 

ORIENTAÇÕES PARA OS ACADÊMICOS REALIZAREM AS 
 ATIVIDADES PARA COMPOSIÇÃO DE NOTAS 

 

Ao acessar o site da instituição o aluno irá colocar o RA (Registro Acadêmico) e a 
senha, em seguida terá acesso a tela abaixo: 

 
 

A) Os alunos regulares, os que são T2 ou TT  que possuem Dependências, 
Adaptações ou Disciplinas Optativas que não estão no AVA realizarão as 
atividades através do sistema online (BOX AZUL) indicado acima:  

 
Avaliações NP1 e NP2: Para a geração da nota, o aluno irá responder no mínimo 20 

questões por disciplina para composição de nota que serão replicadas como NP1 e NP2, 

cada questão valerá 0,5 pontos. O prazo para envio das questões é até o dia 30/05. 
No período de 02 a 05/06 as notas já estarão no sistema para acesso dos alunos. 

 

Substitutiva: O aluno que não fez a avaliação no prazo acima, fará a substitutiva. Para 

a geração da nota, o aluno irá responder no mínimo 20  questões por disciplina para 

composição de nota que serão replicadas como NP1 e NP2, cada questão valerá 0,5 

pontos. O período de resposta e envio será do dia 02/06 até 08/06 para composição 
de nota que serão replicadas como NP1 e NP2. No período de 10 a 12/06 as notas 
já estarão no sistema para acesso dos alunos. 



Exame: O estudante que não conseguir média para aprovação terá direito ao Exame e 

deverá entrar em contato com a Coordenação de seu curso, que verá junto ao professor 

da disciplina a elaboração de prova para ser aplicada com o aluno, que acontecerá no 
período de 15 a 23/06. No período de 25 a 30/06 as notas já estarão no sistema para 

acesso dos alunos. 

 

B) Disciplinas dos cursos presenciais que são oferecidas na modalidade EaD, 
de acordo com a matriz de cada curso, cujos códigos destas disciplinas 
iniciam com a letra D, deverão ser realizadas pelo BOX VERDE indicado na 
imagem acima, intitulada como Ambiente Acadêmico / AVA:  
 

Avaliações NP1 e NP2: Para a composição da NP1 e NP2, o aluno terá que responder 

os questionários disponíveis em cada unidade das disciplinas. O prazo para resolução 

dos questionários é até o dia 01/06. No período de 02 a 05/06 as notas já estarão no 
sistema para acesso dos alunos, podendo estar disponível antes. 

 
Substitutiva: O aluno que não fez a avaliação no prazo acima, fará a substitutiva. Para 

a composição da NP1 e NP2, o aluno terá que responder os questionários disponíveis 

em cada unidade das disciplinas. O período resolução dos questionários é do dia 03/06 
até 08/06. No período de 10 a 12/06 as notas já estarão no sistema para acesso dos 

alunos, podendo estar disponível antes. 

 

Exame: O estudante que não conseguir média para aprovação terá direito ao Exame e 

deverá entrar em contato com a Coordenação de seu curso, que verá junto ao professor 

da disciplina a elaboração de prova para ser aplicada com o aluno, que acontecerá no 
período de 15 a 23/06 e no período de 25 a 30/06 as notas já estarão no sistema 

para acesso dos alunos. 

 

Atividade Complementar (AC), Atividades Práticas Supervisionadas (APS) para 
cursos de graduação e licenciatura, ou PIM (para cursos tecnológicos)  
Os comprovantes e as fichas preenchidas destas atividades, deverão enviar até o dia 
30/05, escaneados/digitalizados para o e-mail da Coordenação do seu Curso.  

 

Trabalho de Curso (TC) para os cursos que possuem 
Verificar com o seu Coordenador de Curso quanto os detalhes de entrega e defesa on 

line, tendo como prazo limite 30/05. 


