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Caro aluno, 

 

Bem-vindo ao seu NÚCLEO DE ESTUDOS 

Carlos de Governador Valadares (FUPAC).

Ao longo de seus estudos, você vai per

quanto ao ritmo e à forma de estudo, o que pode facilitar a 

para estudar; superação de barreiras 

conciliar as demandas das diferentes dimensões da vida: família, trabalho, estudo e lazer.

Entretanto, é importante que você tenha consciência de que aprender a distância requer 

dedicação. Você estará em um ambiente inovador diferente dos processos educativos 

tradicionais (sala de aula). Esforço, autonomia, disciplina e compromisso são condições 

indispensáveis para que você assuma a direção do seu próprio processo de aprendizagem e 

alcance o sucesso. 

É importante lembrar que o canal oficial de comunicação do 

(Blackboard) e você deverá acessá

 

Fique atento quanto aos prazos e datas estabelecidas neste manual. Estaremos juntos nesta 

caminhada. 

 

 

 

Coordenação NED 

 

CLEO DE ESTUDOS A DISTÂNCIA (NED) da Faculdade Presidente Antônio 

Carlos de Governador Valadares (FUPAC). 

Ao longo de seus estudos, você vai perceber as inúmeras vantagens do NED: flexibilidade 

de estudo, o que pode facilitar a sua aprendizagem; autonomia 

studar; superação de barreiras geográficas; incentivo à inclusão digital; oportunidade de 

das diferentes dimensões da vida: família, trabalho, estudo e lazer.

Entretanto, é importante que você tenha consciência de que aprender a distância requer 

dedicação. Você estará em um ambiente inovador diferente dos processos educativos 

de aula). Esforço, autonomia, disciplina e compromisso são condições 

indispensáveis para que você assuma a direção do seu próprio processo de aprendizagem e 

É importante lembrar que o canal oficial de comunicação do NED é o Portal

e você deverá acessá-lo diariamente. 

Fique atento quanto aos prazos e datas estabelecidas neste manual. Estaremos juntos nesta 

  

) da Faculdade Presidente Antônio 

: flexibilidade 

sua aprendizagem; autonomia 

geográficas; incentivo à inclusão digital; oportunidade de 

das diferentes dimensões da vida: família, trabalho, estudo e lazer. 

Entretanto, é importante que você tenha consciência de que aprender a distância requer 

dedicação. Você estará em um ambiente inovador diferente dos processos educativos 

de aula). Esforço, autonomia, disciplina e compromisso são condições 

indispensáveis para que você assuma a direção do seu próprio processo de aprendizagem e 

é o PortalDo aluno 

Fique atento quanto aos prazos e datas estabelecidas neste manual. Estaremos juntos nesta 
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1. Apresentação do NED
 

O NEDpromove educação de qualidade com metodologias inovadoras e reúne, em seu corpo 

docente, professores reconhecidos e respeitados na 

Promove educação aos alunos que não possuem tempo suficiente

aula. Os alunos também contam com o ensino via internet, mídias complementares com 

material digital e sistema de orientação por meio de u

Com qualidade e seriedade, o NED

semestralmente e valores acessíveis.

2. Objetivo do Manual 
 

O objetivo deste manual é auxiliá

referência, para que você seja orientado e estimulado a estudar a distância e informa sobre a 

estrutura e o funcionamento do 

Faça uma leitura cuidadosa deste manual para organizar melhor seus estudos, evitando 

situações que possam dificultar a apre

Enfim, é nossa intenção contribuir para que você descubra, ao longo de seus estudos e ao 

concluir a disciplina cursada, que o seu empenho e a sua dedicação valeram a pena.

3. Organização do NED
As disciplinas do NED são oferecidas na modalidade d

curso de formação como forma de recuperar o

Oferecem uma combinação de recursos didáticos online (Material de referência, fórum de 

discussões), com momentos presenciais (provas).

O aluno poderá matricular-se no máximo em três disciplinas da modalidade 

Disciplinas ofertadas: 

Didática e Prática de Ensino II
Informática Aplicada à Engenharia de Produção
Introdução à Ciências Políticas
Introdução à Engenharia de Produç
Trabalho Interdisciplinar Dirigido I
Trabalho Interdisciplinar Dirigido II
Trabalho Interdisciplinar Dirigido III
 

 

1. Apresentação do NED 

promove educação de qualidade com metodologias inovadoras e reúne, em seu corpo 

docente, professores reconhecidos e respeitados na área acadêmica e profissional. 

s alunos que não possuem tempo suficiente para se deslocar a sala de 

aula. Os alunos também contam com o ensino via internet, mídias complementares com 

material digital e sistema de orientação por meio de uma plataforma na web. 

NED oferece flexibilidade de disciplinas, com matrículas abertas 

semestralmente e valores acessíveis. 

 

O objetivo deste manual é auxiliá-lo em sua aprendizagem. Constitui um apoio e u

referência, para que você seja orientado e estimulado a estudar a distância e informa sobre a 

estrutura e o funcionamento do NED. 

Faça uma leitura cuidadosa deste manual para organizar melhor seus estudos, evitando 

a aprendizagem. 

, é nossa intenção contribuir para que você descubra, ao longo de seus estudos e ao 

concluir a disciplina cursada, que o seu empenho e a sua dedicação valeram a pena.

NED 
são oferecidas na modalidade de ensino online, direcionados às áreas do 

curso de formação como forma de recuperar o conteúdo da disciplina regular. 

Oferecem uma combinação de recursos didáticos online (Material de referência, fórum de 

discussões), com momentos presenciais (provas). 

se no máximo em três disciplinas da modalidade NED. 

Disciplina 

Didática e Prática de Ensino II 
Informática Aplicada à Engenharia de Produção 
Introdução à Ciências Políticas 
Introdução à Engenharia de Produção 
Trabalho Interdisciplinar Dirigido I 
Trabalho Interdisciplinar Dirigido II 
Trabalho Interdisciplinar Dirigido III 

promove educação de qualidade com metodologias inovadoras e reúne, em seu corpo 

 

para se deslocar a sala de 

aula. Os alunos também contam com o ensino via internet, mídias complementares com 

de disciplinas, com matrículas abertas 

em sua aprendizagem. Constitui um apoio e uma 

referência, para que você seja orientado e estimulado a estudar a distância e informa sobre a 

Faça uma leitura cuidadosa deste manual para organizar melhor seus estudos, evitando 

, é nossa intenção contribuir para que você descubra, ao longo de seus estudos e ao 

concluir a disciplina cursada, que o seu empenho e a sua dedicação valeram a pena. 

e ensino online, direcionados às áreas do 

Oferecem uma combinação de recursos didáticos online (Material de referência, fórum de 



 

4. Estrutura e Metodologia
 

A construção da aprendizagem ocorre por meio do ambiente virtual e inclui encontros para 

realização das provas presenciais.

Os encontros presenciais não são computados como carga horária, porém são obrigatórios.

O conteúdo a ser desenvolvido organiza

de discussão do Portal do Aluno

e ampliar seus conhecimentos. 

As disciplinas serão disponibilizadas por meio do Portal 

elaborado especificamente para a metodologia online e contribui não só para sua 

aprendizagem, como também para sua maturidade intelectual, pois propicia

experiências e prosseguir na sua formação profissional.

As atividades à distância incluem fóruns de discussão, estudo individual por meio de material 

disponível* em ambiente virtual e n

*materialdisponível: é o plano de ensino 

disciplina, podendo ser acrescido ou não 

5. Tutoria 
 

Em cada disciplina, você conta com o apoio de um professor tutor 

acompanhar seu processo de aprendizagem, ajudando 

específicas, como mediador da aprendizagem durante os fóruns de discussão. A característica 

principal das disciplinas é a interação do aluno com o prof

6. Avaliação 
 

6.1. Avaliação de Desempenho
A avaliação é processual e se baseia na realização da prova presencial, conforme cronograma 

(ANEXO I). 

O aproveitamento é expresso em escala numérica de 0 (zero) a 100 (cem). A m

para aprovação, em cada disciplina, é 60 (sessenta) pontos, que você poderá obter nas provas, 

de acordo com a seguinte proporção: 50% (cinquenta por cento) para a prova de 1ª etapa e 

50% (cinquenta por cento) para a prova de 2ª etapa. Ou seja, 

por meio de trabalhos ou exercícios avaliativos.

As provas versarão sobre os assuntos abordados das disciplinas e a nota final da disciplina será 

calculada, somando as notas das provas presenciais.

4. Estrutura e Metodologia 

A construção da aprendizagem ocorre por meio do ambiente virtual e inclui encontros para 

provas presenciais. 

Os encontros presenciais não são computados como carga horária, porém são obrigatórios.

O conteúdo a ser desenvolvido organiza-se por disciplinas e atividades específicas como fórum 

do Aluno, por meio do qual você poderá trocar ideias, realizar reflexões 

 

As disciplinas serão disponibilizadas por meio do Portal Do aluno. O material didático é 

elaborado especificamente para a metodologia online e contribui não só para sua 

como também para sua maturidade intelectual, pois propicia-lhe ampliar 

experiências e prosseguir na sua formação profissional. 

As atividades à distância incluem fóruns de discussão, estudo individual por meio de material 

disponível* em ambiente virtual e na biblioteca da faculdade. 

é o plano de ensino estruturado postado pelo professor tutor da 

podendo ser acrescido ou não de material complementar. 

Em cada disciplina, você conta com o apoio de um professor tutor para orientar, apoiar e 

sso de aprendizagem, ajudando em suas necessidades e dúvidas 

, como mediador da aprendizagem durante os fóruns de discussão. A característica 

principal das disciplinas é a interação do aluno com o professor tutor, pelo Portal do aluno

6.1. Avaliação de Desempenho 
A avaliação é processual e se baseia na realização da prova presencial, conforme cronograma 

O aproveitamento é expresso em escala numérica de 0 (zero) a 100 (cem). A média mínima 

para aprovação, em cada disciplina, é 60 (sessenta) pontos, que você poderá obter nas provas, 

de acordo com a seguinte proporção: 50% (cinquenta por cento) para a prova de 1ª etapa e 

50% (cinquenta por cento) para a prova de 2ª etapa. Ou seja, não haverá pontos distribuídos 

por meio de trabalhos ou exercícios avaliativos. 

As provas versarão sobre os assuntos abordados das disciplinas e a nota final da disciplina será 

calculada, somando as notas das provas presenciais. 

A construção da aprendizagem ocorre por meio do ambiente virtual e inclui encontros para 

Os encontros presenciais não são computados como carga horária, porém são obrigatórios. 

ficas como fórum 

ê poderá trocar ideias, realizar reflexões 

. O material didático é 

elaborado especificamente para a metodologia online e contribui não só para sua 

lhe ampliar 

As atividades à distância incluem fóruns de discussão, estudo individual por meio de material 

estruturado postado pelo professor tutor da 

para orientar, apoiar e 

em suas necessidades e dúvidas 

, como mediador da aprendizagem durante os fóruns de discussão. A característica 

o aluno. 

A avaliação é processual e se baseia na realização da prova presencial, conforme cronograma 

édia mínima 

para aprovação, em cada disciplina, é 60 (sessenta) pontos, que você poderá obter nas provas, 

de acordo com a seguinte proporção: 50% (cinquenta por cento) para a prova de 1ª etapa e 

não haverá pontos distribuídos 

As provas versarão sobre os assuntos abordados das disciplinas e a nota final da disciplina será 



 

Caso o aluno não obtiver os 60 (sessenta) pontos nas duas primeiras etapas, mas possuindo 

nota mínima de 20 (vinte) pontos, terá o direito de solicitar a realização da avaliação 

suplementar com o valor de 100 (cem) pontos.

Cálculo da nota final = 

(Prova 1 + Prova 2) 

ou 

((Prova 1 + Prova 2 + Avaliação Suplementar)/2)

Se o aluno não comparecer às duas provas presenciais (1ª e 2ª etapas) estará 

automaticamente reprovado na disciplina.

6.2. Prova Presencial 
 

A Prova Presencial ocorre em duas etapas regulares do programa e uma etapa suplem

sendo a primeira no dia 17 de m

Avaliação Suplementar ocorrerá no dia

Para as provas presenciais o aluno deverá chegar com 15 minutos de antecedência e terá uma 

tolerância (atraso) de até 30 minutos, após o início da prova.

A prova é composta por questões objetivas 

minutos). Versará sobre os conteúdos abordados nas disciplinas

Será proibido o uso de celulares e/ou qualqu

calculadora, quando permitido pelo professor.

O Registro fotográfico da prova implicará na anulação da prova e será atribuída a nota zero.

As disciplinas Trabalho interdisciplinar dirigido I, II e III não terão prova

um encontro dia 10 de maio para orientação do trabalho e a entrega do trabalho final dia 

de julho. 

 

6.3. Segunda Chamada 
 

Por motivo relevante, devidamente comprovado, o aluno que não tiver comparecido a 

quaisquer das provas, pode requerer avaliação de segunda chamada, devendo, para isso, 

quitar a taxa correspondente. 

08/06 – Segunda chamada 1º Prova.

06/07 – Segunda chamada 2º Prova.

 

60 (sessenta) pontos nas duas primeiras etapas, mas possuindo 

nota mínima de 20 (vinte) pontos, terá o direito de solicitar a realização da avaliação 

suplementar com o valor de 100 (cem) pontos. 

ova 2 + Avaliação Suplementar)/2) 

Se o aluno não comparecer às duas provas presenciais (1ª e 2ª etapas) estará 

automaticamente reprovado na disciplina. 

A Prova Presencial ocorre em duas etapas regulares do programa e uma etapa suplem

maio, a segunda no dia 28 de junho, e aos que necessitarem, a 

Avaliação Suplementar ocorrerá no dia 10 de julho. 

Para as provas presenciais o aluno deverá chegar com 15 minutos de antecedência e terá uma 

ncia (atraso) de até 30 minutos, após o início da prova. 

omposta por questões objetivas ou dissertativas, com duração máxima de 100 (cem 

minutos). Versará sobre os conteúdos abordados nas disciplinas. 

Será proibido o uso de celulares e/ou qualquer outro equipamento eletrônico, exceto 

calculadora, quando permitido pelo professor. 

da prova implicará na anulação da prova e será atribuída a nota zero.

As disciplinas Trabalho interdisciplinar dirigido I, II e III não terão provas presenciais, somente 

para orientação do trabalho e a entrega do trabalho final dia 

Por motivo relevante, devidamente comprovado, o aluno que não tiver comparecido a 

, pode requerer avaliação de segunda chamada, devendo, para isso, 

Segunda chamada 1º Prova. 

Segunda chamada 2º Prova. 

60 (sessenta) pontos nas duas primeiras etapas, mas possuindo 

nota mínima de 20 (vinte) pontos, terá o direito de solicitar a realização da avaliação 

Se o aluno não comparecer às duas provas presenciais (1ª e 2ª etapas) estará 

A Prova Presencial ocorre em duas etapas regulares do programa e uma etapa suplementar, 

, e aos que necessitarem, a 

Para as provas presenciais o aluno deverá chegar com 15 minutos de antecedência e terá uma 

dissertativas, com duração máxima de 100 (cem 

er outro equipamento eletrônico, exceto 

da prova implicará na anulação da prova e será atribuída a nota zero. 

s presenciais, somente 

para orientação do trabalho e a entrega do trabalho final dia 05 

Por motivo relevante, devidamente comprovado, o aluno que não tiver comparecido a 

, pode requerer avaliação de segunda chamada, devendo, para isso, 



 

 

6.4. Avaliação Suplementar
 

A Avaliação Suplementar ocorre em uma etapa do programa, confo

(ANEXO I). A inscrição ocorrerá entre os dias 

A prova é composta por questões objetivas ou

minutos). Versará sobre os conteúdos abordados nas disciplinas

Não haverá nova oportunidade de realizar a 

Para realização desta prova deverá o aluno inscrever

Avaliação Suplementar, pagar a taxa correspondente, além de ter realizado pelo menos uma 

das avaliações presenciais. 

 

6.5. Visualização das Provas
 

O aluno poderá fazer vista da prova por uma vez, até o dia 

para a 2ª. prova, sendo permitida a consulta a material de referência. Não será permitida a 

presença de outras pessoas junto ao Alu

Caso você tenha se sentido prejudicado, a revisão das provas avaliativas realizadas será 

concedida desde que solicitada, à Coordenação do 

identificada em requerimento próprio disponibilizado 

para a 1ª. prova e 08/07 para a 2ª. prova.

7. Orientações Importantes sobre o Estudo
 

O sucesso no NED acontece quando você é o gestor de sua aprendizagem. Planeje e organize 

seu trabalho de forma clara e objetiva:

• Assuma uma postura de compromisso, disciplina, dedicação, empenho e 

determinação. 

• Crie um plano de estudos, pois as chances de sucesso serão bem maiores, se houver 

planejamento. 

• Estabeleça um ritmo regular de estudos e o respeite.

• Siga a ordem de estudo proposta no material didático e pelo seu professortutor.

• Faça todas as atividades propostas e as envie nos prazos estipulados.

6.4. Avaliação Suplementar 

A Avaliação Suplementar ocorre em uma etapa do programa, conforme calendário proposto 

(ANEXO I). A inscrição ocorrerá entre os dias 02 e 05 de Julho. 

questões objetivas ou dissertativas com duração máxima de 100 (cem 

minutos). Versará sobre os conteúdos abordados nas disciplinas. 

a oportunidade de realizar a prova caso não compareça. 

Para realização desta prova deverá o aluno inscrever-se na Central de Atendimento para a 

Avaliação Suplementar, pagar a taxa correspondente, além de ter realizado pelo menos uma 

6.5. Visualização das Provas 

O aluno poderá fazer vista da prova por uma vez, até o dia 31/05 para a 1ª. prova e 

para a 2ª. prova, sendo permitida a consulta a material de referência. Não será permitida a 

presença de outras pessoas junto ao Aluno no momento da vista da prova. 

Caso você tenha se sentido prejudicado, a revisão das provas avaliativas realizadas será 

concedida desde que solicitada, à Coordenação do NED, devidamente fundamentada e 

identificada em requerimento próprio disponibilizado na Coordenação do NED, até o dia 

para a 2ª. prova. 

7. Orientações Importantes sobre o Estudo 

acontece quando você é o gestor de sua aprendizagem. Planeje e organize 

seu trabalho de forma clara e objetiva: 

Assuma uma postura de compromisso, disciplina, dedicação, empenho e 

• Crie um plano de estudos, pois as chances de sucesso serão bem maiores, se houver 

• Estabeleça um ritmo regular de estudos e o respeite. 

udo proposta no material didático e pelo seu professortutor.

• Faça todas as atividades propostas e as envie nos prazos estipulados. 

rme calendário proposto 

dissertativas com duração máxima de 100 (cem 

se na Central de Atendimento para a 

Avaliação Suplementar, pagar a taxa correspondente, além de ter realizado pelo menos uma 

para a 1ª. prova e 05/07  

para a 2ª. prova, sendo permitida a consulta a material de referência. Não será permitida a 

Caso você tenha se sentido prejudicado, a revisão das provas avaliativas realizadas será 

, devidamente fundamentada e 

, até o dia 07/06 

acontece quando você é o gestor de sua aprendizagem. Planeje e organize 

Assuma uma postura de compromisso, disciplina, dedicação, empenho e 

• Crie um plano de estudos, pois as chances de sucesso serão bem maiores, se houver 

udo proposta no material didático e pelo seu professortutor. 



 

• Busque o sistema de tutoria sempre que tiver necessidade de esclarecer dúvidas ou 

expor suas dificuldades em relação à ap

• Procure ler, estudar, pesquisar, 

que enriqueça o processo de aprendizagem.

• Explore, ao máximo, as ferramentas de comunicação disponíveis (fórum de discussão 

entre outros). Mantenha uma c

seus colegas. Você não está sozinho. Eles são seus parceiros nesta caminhada.

• Conheça o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nele você encontrará avisos, 

conteúdos, comunicações e ferramentas utilizadas no s

• Recorra, sempre que necessário, em tempo hábil, às equipes docente, acadêmica, 

administrativa e ouvidoria.

 • Lembra-se, o canal oficial

Portal Do aluno. 

8. Uso da Plataforma (Ambiente Virtual
 

A Portaldo aluno é o ambiente virtual utilizado para acessar todas as ferramentas do seu curso, 

tais como: agenda da disciplina; notícias; referências 

dúvidas;  fórum de discussão; material do 

além de recursos idealizados, criados e disponibilizados constantemente. É de extrema 

importância que você se familiarize com essas ferramentas, para que possa usufruir ao 

máximo da metodologia oferecida.

Para acessar a plataforma, você deverá digitar o endereço do site da faculdade 

www.unipacgv.com.br e informar seu login e senha.

Caso ocorra problemas com o acesso ao Portal entre em contato com a 

breve possível. 

9. Cancelamento 
 

A faculdade se reserva no direito de cancelar a oferta da disciplina, caso não haja professor 

disponível e o aluno poderá cancelar sua matrícula até 

serão restituídos. 

10. Contato com o NED
 

• Busque o sistema de tutoria sempre que tiver necessidade de esclarecer dúvidas ou 

em relação à aprendizagem. 

• Procure ler, estudar, pesquisar, refletir, esquematizar, resumir, concluir e tudo mais 

que enriqueça o processo de aprendizagem. 

• Explore, ao máximo, as ferramentas de comunicação disponíveis (fórum de discussão 

entre outros). Mantenha uma comunicação constante com os professores

seus colegas. Você não está sozinho. Eles são seus parceiros nesta caminhada.

• Conheça o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nele você encontrará avisos, 

conteúdos, comunicações e ferramentas utilizadas no seu curso. 

• Recorra, sempre que necessário, em tempo hábil, às equipes docente, acadêmica, 

administrativa e ouvidoria. 

oficial de comunicação entre alunos e professores do 

8. Uso da Plataforma (Ambiente Virtual de Aprendizagem)

é o ambiente virtual utilizado para acessar todas as ferramentas do seu curso, 

tais como: agenda da disciplina; notícias; referências bibliográficas e sites para consulta; tira

dúvidas;  fórum de discussão; material do curso; conteúdo da disciplina; biblioteca virtual; 

além de recursos idealizados, criados e disponibilizados constantemente. É de extrema 

importância que você se familiarize com essas ferramentas, para que possa usufruir ao 

máximo da metodologia oferecida. 

Para acessar a plataforma, você deverá digitar o endereço do site da faculdade 

e informar seu login e senha. 

Caso ocorra problemas com o acesso ao Portal entre em contato com a Setor de TI

dade se reserva no direito de cancelar a oferta da disciplina, caso não haja professor 

disponível e o aluno poderá cancelar sua matrícula até 08 de março, nestes casos os valores 

NED - (33)3212-6714 
  

• Busque o sistema de tutoria sempre que tiver necessidade de esclarecer dúvidas ou 

, esquematizar, resumir, concluir e tudo mais 

• Explore, ao máximo, as ferramentas de comunicação disponíveis (fórum de discussão 

omunicação constante com os professores tutores e 

seus colegas. Você não está sozinho. Eles são seus parceiros nesta caminhada. 

• Conheça o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nele você encontrará avisos, 

• Recorra, sempre que necessário, em tempo hábil, às equipes docente, acadêmica, 

de comunicação entre alunos e professores do NEDé o 

de Aprendizagem) 

é o ambiente virtual utilizado para acessar todas as ferramentas do seu curso, 

e sites para consulta; tirar 

curso; conteúdo da disciplina; biblioteca virtual; 

além de recursos idealizados, criados e disponibilizados constantemente. É de extrema 

importância que você se familiarize com essas ferramentas, para que possa usufruir ao 

Para acessar a plataforma, você deverá digitar o endereço do site da faculdade 

Setor de TI o mais 

dade se reserva no direito de cancelar a oferta da disciplina, caso não haja professor 

, nestes casos os valores 



 

ANEXO I 
CRONOGRAMA

Fevereiro e Março 

Período Atividade 

25 a 08/03 Inscrição no

08/03 Data limite para cancelamento da inscrição no NED
 

Abril 

Período Atividade 

10 Início das atividades
 

Maio 

Período Atividade 

06 a 10 1º Fórum (das

10 Orientação: Somente para a disciplina Trabalho 
Dirigido I II e III

17 1ª Prova,início

Junho 

Período Atividade 

03 a 07 2º Fórum (das 08h de 

28 2ª Prova, início às 
 

Julho 

Período Atividade 

05 
Entrega Trabalho Final: Somente para a disciplina Trabalho 
Interdisciplinar Dirigido I, II e III.

02 a 05 Inscrição para

10 Avaliação 

 

 Para maiores esclarecimentos leia o Manual do Aluno (

 Para as provas presenciais o aluno deverá chegar com 15 minutos de antecedência e 

terá uma tolerância (atraso) de até 30 minutos, após o início da prova.

 Em caso de prova suplementar ou de segunda chamada faz

apresentação do comprovante de pagamento da inscrição para a realização das 

mesmas. 

CRONOGRAMA NED 2019.1 (Modalidade Turma Especial) 

 

no NED 

Data limite para cancelamento da inscrição no NED 

 

atividades das Disciplinas do NED 

 

(das 08h de 06/05 às 18h de 10/05) 

Orientação: Somente para a disciplina Trabalho Interdisciplinar 
Dirigido I II e III. 

Prova,início às 18h50. 

 

 

2º Fórum (das 08h de 03/06 às 18h de 07/06) 

2ª Prova, início às 18h50. 

 

Entrega Trabalho Final: Somente para a disciplina Trabalho 
Interdisciplinar Dirigido I, II e III. 

para Avaliação Suplementar 

 Suplementar, inícioàs18h50. 

aiores esclarecimentos leia o Manual do Aluno (NED 2019.1) 

Para as provas presenciais o aluno deverá chegar com 15 minutos de antecedência e 

terá uma tolerância (atraso) de até 30 minutos, após o início da prova. 

caso de prova suplementar ou de segunda chamada faz-se necessário ainda, a 

apresentação do comprovante de pagamento da inscrição para a realização das 

Interdisciplinar 

Entrega Trabalho Final: Somente para a disciplina Trabalho 

Para as provas presenciais o aluno deverá chegar com 15 minutos de antecedência e 

se necessário ainda, a 

apresentação do comprovante de pagamento da inscrição para a realização das 


