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COMUNICADO Nº 05-2020/1 

 

 

CURSO DE DIREITO – UNIFIO 

 

 

REF.: CRONOGRAMA, AVALIAÇÕES E ATIVIDADES DO 2º BIMESTRE 

(2020/1) 

 

 

1 – PROVA INTEGRALIZADORA 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Direito decidiu que, à vista da 

excepcionalidade e dificuldades causadas pela pandemia do Coronavírus, bem assim pelo 

cronograma de aulas enxuto para o 2º bimestre do semestre letivo (2020/1) em andamento, o 

Curso de Direito excepcionalmente não realizará a prova integralizadora, exclusivamente 

neste semestre (2020/1). 

 

2 – AVALIAÇÕES, ATIVIDADES VIRTUAIS E CRONOGRAMA DE 

PROVAS DO 2º BIMESTRE, SEGUNDA CHAMADA E EXAMES 

 

2.1 - Será mantido o cronograma de provas anteriormente estabelecido e 

disponibilizado no site www.unifio.edu.br (Graduação – Direito – Arquivos Complementares 

do Curso – Acesse – Horários de Provas), ou seja, provas do 2º bimestre de 04 a 10 de junho 

de 2020; provas de segunda chamada de 15 a 19 de junho de 2020; e exames de 22 a 26 de 

junho de 2020. 

http://www.unifio.edu.br/
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2.2 – Os professores disponibilizarão aos acadêmicos o conteúdo ou material 

(tópicos) que será cobrado na prova do 2º bimestre, no Ambiente Conhecer, sem prejuízo da 

possibilidade de divulgação também por outros veículos (e-mail, grupos de WhatsApp e redes 

sociais diversas), até o dia 01 de junho de 2020. 

2.3 – A prova e demais instrumentos de avaliação da disciplina valerão 10,0 (dez) 

pontos, ou seja, a nota do bimestre estará 100% (cem por cento) composta após o exaurimento 

do período de provas do 2º bimestre. 

2.4 – O termo final de prazo para inserção das notas no sistema Orion é 17 de junho 

de 2020. 

2.5 – Não será permitido aos acadêmicos que ingressarem no Ambiente Conhecer 

(virtual), na data e horário da prova, a desistência de realização da avaliação. Tendo em vista 

que o sistema registra o ingresso (login) do discente, se houver tal ocorrência o acadêmico 

receberá nota 0 (zero) na prova respectiva. Também receberá nota 0 (zero) o discente que não 

entregar a prova até a data e horário limite especificado. 

2.6 – Os alunos e alunas que farão prova em dependência, nos dias e horários 

agendados para tanto, conforme cronograma amplamente divulgado, deverão enviar e-mail 

à Secretaria (secretaria@unifio.edu.br) e ao docente responsável pela disciplina 

respectiva, até o dia 01 de junho de 2020. Na mensagem deverá constar o nome completo 

do acadêmico, ID, endereço eletrônico atualizado, disciplina da prova em dependência, 

docente responsável, termo e período (matutino ou noturno).  

2.7 – Os acadêmicos que eventualmente não tiverem condições tecnológicas para 

realização das provas nos dias e horários especificados poderão utilizar os Laboratórios de 

Informática da IES, mediante prévio agendamento, até 48 (quarenta e oito) horas antes do 

horário de início da prova (pelo e-mail secretaria@unifio.edu.br), e adoção de todos os 

mailto:secretaria@unifio.edu.br
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cuidados de higienização e demais recomendações no que concerne à prevenção e precaução 

contra o Coronavírus. 

2.8 – Os acadêmicos que não puderem realizar a avaliação do 2º bimestre a tempo e 

modo devidos, deverão se submeter à segunda chamada.  

2.9 – Se ainda houver acadêmico com dificuldades de acesso ao AVA (Ambiente 

Conhecer), deverá imediatamente enviar mensagem ao Núcleo Tecnológico de Educação 

Aberta - NTEA (ntea@unifio.edu.br). 

 

Unifio, 12 de maio de 2020. 

 

Prof. Dr. Daniel Marques de Camargo 

Coordenador – Direito – Unifio 

 

Prof. Me. Emmanuel Gustavo Haddad 

Coordenador Adjunto – Direito - Unifio 
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