
DATAS DAS PROVAS REFERENTES AO 1º SEMESTRE DE 2023

CALENDÁRIO DE PROVAS DA GRADUAÇÃOCALENDÁRIO DE PROVAS DA GRADUAÇÃOCALENDÁRIO DE PROVAS DA GRADUAÇÃO

CURSO DE ADMINISTRAÇÃOCURSO DE ADMINISTRAÇÃO
DISCIPLINAS DA GRADE CURRICULAR EM EXTINÇÃO  

17 semanas 

Datas de provas:

21 de maio

2ª PROVA 

04 de junho

Reavaliação

02 de abril

1ª PROVA 

Critérios de aprovação:  

Serão distribuídos 100 pontos: Duas provas de 25 pontos, totali-
zando 50 pontos e 50 pontos de atividades.  
Os alunos do curso de Administração à distância que não alcança-
ram 60 pontos (pontuação mínima para a aprovação) considerando 
a distribuição regular, mas que tiverem realizado uma das provas 
Online com nota superior a 0 (zero), poderão realizar a REAVALIA-
ÇÃO de 100 pontos. 
O resultado �nal do aluno será a soma da nota obtida no semestre 
regular (atividades do semestre + prova online) mais a nota obtida 
na prova da reavaliação, dividida por dois.  



CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEISCURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

DISCIPLINAS DA GRADE CURRICULAR EM EXTINÇÃO  

17 e 20 Semanas / (14505 e 14506) 

Datas de provas:

Reavaliação

100 pontos

04 de junho (14505)

18 de junho (14506)

05 e 06 de maio 
10 pontos

Teste
Multidisciplinar 

02 de abril
(14505 e 14506)

25 pontos

1ª PROVA 

21 de maio (14505)

04 de junho (14506)

25 pontos

2ª PROVA 

Critérios de aprovação:  

O aluno será avaliado durante todo período letivo, com base nos 
vários momentos de sua atuação como aluno, observando-se a 
pontualidade na entrega das atividades propostas, a qualidade dos 
trabalhos apresentados, o domínio do conteúdo da disciplina e a 
participação nos fóruns previstos. Os instrumentos avaliativos são 
concebidos diante da matriz de competências e habilidades desen-
volvida diante das premissas formativas para o per�l do egresso.

Do valor de 100 (cem) pontos reservados a cada disciplina, 50 (cin-
quenta) pontos serão distribuídos por meio de provas e 50 (cin-
quenta) pontos em trabalhos e atividades acadêmicas. Os parâme-
tros avaliativos para a análise das contribuições discentes conside-
ram a coerência temática, a consistência conceitual e argumentati-
va e a originalidade da construção dissertativa para as questões 
discursivas.

A reavaliação será online, realizada em data previamente divulgada, 
no valor de 100 pontos. Somente poderá se submeter à reavaliação 
o aluno que não tiver obtido 60 pontos durante o semestre letivo. A 
nota �nal de cada aluno será a nota obtida no semestre letivo regu-
lar somado à nota da reavaliação, dividido por dois.



CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIALCURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL
DISCIPLINAS em EaD  

Calouros e Veteranos

Datas de provas (17 semanas):

Reavaliação

03 de junho

20 de maio

2ª PROVA 

01 de abril

1ª PROVA 

Datas de provas (20 semanas veteranos):

Reavaliação

17 de junho

03 de Junho

2ª PROVA 

01 de abril

1ª PROVA 

Datas de provas (Calouros):

Reavaliação

01 de julho

17 de junho 

2ª PROVA 

15 de abril

1ª PROVA 

Serão distribuídos 100 pontos e o aluno será avaliado durante todo 
período letivo, com base no critério de avaliação adotado pelo 
curso de origem da disciplina.  Veri�que cronograma de cada disci-
plina no Canvas. 

Critérios de aprovação:  



CURSOS CURRÍCULO NOVO:CURSOS CURRÍCULO NOVO:
GRADUAÇÃO E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

Veteranos e Calouros

Datas da realização das provas:

Data de realização da auto avaliação e avaliação por pares:
12 de maio a 19 de maio.

28 de abril a 05 de maio

Etapa 1

10 pontos

18 de junho

Etapa 3

30 pontos

26 de maio a 02 de junho 

Etapa 2

10 pontos

25 de junho 

Reavaliação

30 pontos

No eixo temático serão distribuídos 100 pontos, sendo 50 pontos 
atribuídos ao Projeto e 50 pontos à Avaliação dos Microfundamentos. 
Os 50 pontos relacionados ao Projeto serão avaliados processual-
mente durante as entregas propostas em cada etapa da execução 
do projeto e por atividades de autoavaliação e avaliação por pares.

Os 50 pontos relacionados à Avaliação dos Microfundamentos 
serão distribuídos por meio de uma prova aplicada em três etapas. 
Ainda haverá a possibilidade de reavaliação referente aos 30 pontos 
distribuídos na terceira etapa.

Para conclusão do eixo temático é necessária a aprovação também 
nos componentes curriculares Competências Comportamentais e 
Desa�os Contemporâneos. O processo avaliativo desses componentes 
é realizado ao longo do semestre por meio de atividades propostas.                


