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1. Problemas com dispositivo remoto 
ou conexão com a internet:  o aluno 
poderá, previamente,  agendar horário,  
a fim de que  a TAREFA AVALIATIVA seja 
feita nos laboratórios de Informática da 
FACSETE. Esta iniciativa deverá respeitar 
as normas de distanciamento e de 
cuidados evitando, assim, possíveis 
contaminações face,  a Pandemia 
causada pelo  novo Coronavírus  (COVID-
19). Isto posto,  solicitamos,  em caráter 
obrigatório,  que sejam observadas  as 
regras  do agendamento. 

É imprescindível  que a TAREFA 
AVALIATIVA (AV1) ocorra no mesmo dia 
da semana da aula. Os laboratórios 
estarão disponíveis no horário de 8:00h 
às 12:00h e de 13:00h às 17:00h. Serão 
disponibilizadas apenas 20 vagas ao 
mesmo tempo. O agendamento deverá 
ser feito até dia 30-04-2020 pelo email. 
suporte@facsete.edu.br 



2. Uma vez iniciada a sessão de 
avaliação no AVA-MOODLE, o aluno não 
terá direito a solicitar realização da 
segunda chamada.

3. Após responder e salvar uma 
questão no sistema, não será possível 
voltar para refazê-la. Ao final do 
processo, compreendido por  12 
questões, basta salvar e enviar a TAREFA 
AVALIATIVA. Pronto! TAREFA executada 
com sucesso!!!

4. O acesso às questões será feito,  uma 
por uma, ou seja, ao finalizar uma 
questão, o aluno terá acesso à próxima e, 
assim, sucessivamente. 

5. Atenção: Uma vez iniciada a TAREFA 
AVALIATIVA,  o aluno deverá terminá-la 
dentro da mesma sessão da avaliação. 
No caso de interrupção da conexão de 
rede, questões salvas permanecerão em 



status de concluída. Quando o acesso 
retornar, o aluno consegue voltar para a 
sessão da avaliação partindo do ponto 
em que perdeu a conexão. 

Lembre-se que a sessão ficará disponível 
por 24h (00:00h às 23:59h) do respectivo 
dia da aula. A dica é dar início à sessão 
com horas distante do término. O 
sucesso dependerá em grande parte da 
organização e da planejada 
disponibilidade do aluno.

6- A TAREFA COMPLEMENTAR valerá 10 
pontos e a TAREFA AVALIATIVA valerá 25 
pontos. O aluno que não conseguir 
realizar as duas (2) tarefas, poderá, sob 
justificativa em requerimento com 
documentação comprobatória 
(ACADWEB), solicitar a realização da 
segunda chamada que terá o valor de 35 
pontos.



7- A partir do momento que a prova 
for iniciada o aluno terá 4 (quatro) 
horas para finalizar a prova.

Para o filósofo,  Mário Sérgio Cortella,  
“O  segredo para tudo – e até da vida – é 
ter em mente que nada vem de graça. 
Qualquer transformação, superação de 
crises ou projeto de sucesso é resultado 
de muito trabalho. É preciso ter 
coragem, e coragem não é a ausência do 
medo, é a capacidade de enfrentá-lo. 
Então é preciso superar e fazer alguma 
coisa, não esperar que a crise passe...”
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Podem contar com nossa colaboração. 
Cordialmente.




