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❖Acompanhamento Especial (AE):

ORIENTAÇÕES 
GERAIS:

AE

✓Avaliações On-line (AOLs): Não há Acompanhamento Especial, lembrar que as AOLs “JÁ” são
realizadas em home-office e no ritmo de estudo de cada estudante, com isso ao preencher o CCG-
FOR-14 - FORMULÁRIO DE CONTROLE INDIVIDUAL DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, as datas
limites de encerramento das AVALIAÇÕES ON-LINE (AV1) devem permanecer iguais as descritas
no Calendário Acadêmicos das Disciplinas On-line.

✓Prova Colegiada (AV2): Não devem ser utilizadas as mesmas matrizes de aplicações da Prova
Colegiada da Turma do Presencial (nem antes ou depois), pois significa risco de vazamento da prova e
questões antes da aplicação na turma, ou beneficio do (a) estudante em AE, visto que há devolução dos
cadernos de provas após 03 diais úteis da aplicação a turma, e ainda há a Webconferência de
Discussão de Prova Colegiada (WEB 6), em que o Professor Executor do EaD DOL comentará
TODAS as questões e gabarito da prova, no período de vista de prova (2020.1).

✓ Matriz de Prova de AE: Deve ser enviado o CCG-FOR-14 - FORMULÁRIO DE CONTROLE
INDIVIDUAL DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, com o tipo da Avaliação Presencial (AV2, 2ª CH da
AV2 ou AVF) e data programada para realização das avaliações pela coordenação de curso para as
devidas orientações e envio de nova matriz de prova, pois AE não significa que o (a) estudante pode
realizar a prova em qualquer tempo em lugar, contudo deve ser realizado um acordo entre as partes,
mesmo porque cada AE tem data de inicio e fim.



❖Entendendo o Calendário das Disciplinas On-line:

TODAS as Avaliações On-line (AOLs) são 
liberadas para realização e envio pelos estudantes 

a partir de 02/03/2020, portanto, 

as datas de término das AOLs, representam 
apenas datas limites de envio, isto é de 

submissão a plataforma, portanto não são datas 
que determinam que o processo avaliativo deva 
ser realizado e enviado pelo estudante,  na data 

indicada.

❖ Não esqueçam que as AOLs “JÁ”  são realizadas 
home-office e no  ritmo de estudo de cada 

estudante.
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