REGULAMENTO DAS AVALIAÇÕES DO ANO LETIVO 2021 PELA
PLATAFORMA TEAMS
Este regulamento será utilizado para a realização das avaliações P2, Prova de Segunda
Chamada e Exames, descritas no calendário escolar, durante o período de pandemia e/ou das
atividades por interação digital, incluindo o sistema híbrido de ensino (presencial e remoto),
devidamente descrito no plano de retorno das aulas presenciais.
Durante o ano letivo de 2021, os períodos previamente definidos para as avaliações,
conforme calendário escolar divulgado no site institucional.
Durante o período de avaliação, haverá apenas as atividades avaliativas, seguindo o
calendário devidamente publicado por cada coordenação de curso, distribuído via grupos de
WhatsApp e site da instituição, sendo vedado a realização de outras atividades no período.
As avaliações, no ano letivo de 2021 e enquanto perdurar o período das atividades híbridas
vão acontecer exclusivamente pela Plataforma TEAMS (para as aulas 100% virtual e presencial),
seguindo os manuais, anexos ao final deste regulamento;
A avaliação será disponibilizada na plataforma, conforme calendário das avaliações
devidamente divulgados pelas coordenações de curso, com duração máxima de 1h30min.
Fica vedado a recepção de avaliações por e-mail ou fora do período estipulado, salvo casos
previamente analisados e autorizados pela coordenação de curso, coordenação geral e direção da
instituição.
A FAECA Dom Bosco disponibiliza o suporte do setor de TI para auxiliar e esclarecer todas
as dúvidas, bem como manual para alunos e professores, publicado em www.faeca.com.br.
Todos os professores devem cadastrar suas avaliações até a sexta-feira, anterior ao período
de avaliação, ficando a disposição dos alunos logado na Plataforma TEAMS, durante o horário da
prova, para esclarecer eventuais dúvidas, problemas e/ou dificuldades de interpretação, limitado a
1h30min de duração por cada avaliação.
Durante as semanas de avaliação, não haverá atividade presencial na FAECA Dom Bosco.
Casos omissos e especiais a este regulamento devem ser encaminhados para o coordenador
do curso, que tratará dos mesmos junto a coordenação geral e direção da instituição.
Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando qualquer disposição
em contrário.
Monte Aprazível, 11 de novembro de 2021.
A Direção

