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PLANO DE PROVAS REFERENTE A 1ª AVALIAÇÃO DE 66H ORIENTAÇÕES 

DISCENTES 

 

Eu aluno remoto, quero realizar a prova de maneira presencial, como devo 

proceder? 

A aqueles que optaram pelo acompanhamento remoto, que desejarem fazer a prova de 

maneira presencial, o prazo para esta solicitação, sem custo, via requerimento junto a 

Secretaria Acadêmica, de forma presencial ou por e-mail secretaria@cesvale.com.br deverá 

realizá-lo na data de 03 de março de 2021, no horário das 8h às 21h.  

 Como irei saber o dia e horário para realização da minha prova? A Coordenação 

de Curso irá divulgar o horário das provas nos grupos de líderes de sala e no Site.  

 O aluno que não comparecer a prova, seja ela presencial ou remota, deverá solicitar 

a segunda chamada na secretaria acadêmica, podendo ser feita de forma presencial ou remota 

pelo e-mail secretaria@cesvale.com.br, compondo requerimento, justificativa documentada e 

taxa.  

Casos de força maior que porventura inviabilizem a realização da prova acarretarão 

na necessidade de solicitação de prova de segunda chamada, conforme as datas designadas 

no calendário acadêmico. Nestes casos, será facultado ao aluno apresentar requerimento 

com justificativa para a secretaria acadêmica a fim de pleitear isenção de taxa. 

 Qual é o tempo de realização da prova presencial e remota? A prova ocorrerá 

simultaneamente em ambos os casos, o tempo de duração, será o mesmo do tempo de aula.  

 Quais são as obrigatoriedades por parte do aluno, que realizar a prova de 

maneira remota? Altera-se o procedimento indicado para a realização de provas na 

modalidade remota, substituindo-se a obrigatoriedade da câmera e do microfone abertos 

pelo compartilhamento da tela durante a duração da prova. Esclarece-se que o único a 

visualizar a tela do estudante será o professor auxiliar designado. Fica explícito que o 

descumprimento deste acarretará a anulação da prova do acadêmico.   

Na semana de provas serão somente as provas, não haverá aula.  

 Caso alguma turma esteja em quarentena (14 dias remotos), e esta coincidir com a 

semana de provas, as provas desta turma (período) serão remarcadas por todos os professores 

do respectivo período.  

 Ponderamos que o plano em questão será aplicado para as primeiras avaliações de 

66h, podendo ocorrer alinhamentos para o próximo ciclo avaliativo, no intuito da melhoria do 

processo.  


