
Todas as provas serão realizadas de forma remota, ou seja, não haverá avaliação presencial;

As provas serão realizadas nos respectivos horários de aulas e em algumas situações, serão aplivadas em dias e horários

distintos dos horários pré estabelecidos para que as turmas tenham o mínimo de provas em um mesmo dia;

As avaliações serão disponibilizadas por link do Microsoft Forms, pelas respectivas salas de aula do Microsoft Teams e pelos

representantes de turma, por encaminhamento dos próprios professores das disciplinas;

O professor da disciplina estará com a sala de aula aberta, com pelo menos 10 minutos de antecedência do início de realização

das provas para colaborar com possíveis inconsistências de acesso que possam existir no início da realização das provas;

Observem atentamente o horário de realização das avaliações que é exatamente o mesmo de realização das aulas, conforme já

previamente informado e não deixem para entregar a prova no último minuto pois o sistema é rigorosamente parametrizado

para não receber avaliações além do horário estabelecido, ainda que com um segundo de diferença;

NÃO HAVARÁ POSSIBILIDADE de abertura de sistema para entrega de prova em horário posterior ao estabelecido, com

EXCEÇÃO DE CASOS devidamente comprovados e sinalizados IMEDIATAMENTE AO PROFESSOR DA DISCIPLINA dentro do

horário de realização das provas;

 Casos excepcionais deverão ser encaminhados para o e-mail direito.parque@unama.br para análise da Coordenação do Curso;

Alunos que por motivos religiosos não puderem realizar as provas em virtude de guardarem o dia do Sábado, precisam efetivar

abertura de chamado específico através do Portal do Aluno para que possamos realizar reagendamento de data de realização

da prova específica.

Alunos que por outros motivos não especificados e não comprovados, perderem a AV1 deverão abrir chamado para realização

de 2ª Chamada, ao final do semestre, mediante pagamento de taxa e conforme calendário;

Quanto à Plataforma Blackboard (Sistema AVA), no que tange às disciplinas híbridas (com exceção da disciplina de Teoria do

Crime), todas as avaliações valerão 8,0 (oito) pontos e os questionários da AVA, com data final de entrega para 10 de outubro,

valerão 2,0 (dois) pontos;

Todas as avaliações terão uma questão subjetiva adicional para realização dos alunos que não estiverem tendo acesso ao

sistema AVA (Plataforma Blackboard), valendo 2,0 (dois) pontos.

IMPORTANTE: A questão adicional não é substitutiva ao questionário e ela somente deverá ser realizada pelos alunos que estão

sem acesso à Plataforma Blackboard;

Os Docentes de cada disciplina realizarão o descarte das questões realizadas indevidamente, considerando que os mesmos

possuem o registro dos alunos que têm acesso ao sistema.

Por fim, destacamos mais uma vez, e em especial aos alunos novos que todas as aulas estão devidamente gravadas na

Plataforma Microsoft Teams.

Prezados (as) alunos (as), LEIAM ATENTAMENTE O REFERIDO INFORMATIVO

A Coordenação do Curso de Direito da UNAMA Parque Shopping, esclarece quanto aos procedimentos para a AV1.
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Profª Flávia Figueira Secco
Coordenadora do Curso de Direito - UNAMA Parque Shopping

UNAMA Parque Shopping, 20 de setembro de 2021.
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