CRONOGRAMA
OFERTA de recuperação

2022.2
09 de agosto a 30 de setembro
Período de Solicitação de Disciplinas de Recuperação

22 de agosto a 17 de outubro
Disponibilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) para estudo e desenvolvimento das atividades e
Período de Interação com seu Professor no AVA.

Realização da Prova
03 datas a escolha do aluno
●
●
●

07 de novembro - 13h às 17h
09 de novembro - 13h às 17h
12 de novembro - 13h às 17h

POSTAGEM DA PAS - 12 de novembro
Exceto para os componentes curriculares, que podem
apresentar datas diferenciadas, divulgadas no mural
“novidades”: TCC, Laboratório Virtual, Estágios
Supervisionados, Práticas Interdisciplinares I, II e III,
Projetos Integradores I, II e III, Pesquisa em Serviço
Social III e Elaboração e Avaliação de Projetos.

01 a 08 de dezembro
Período para entrada com processo de revisão de
prova.
Oito (8) dias corridos a contar do dia da publicação da
nota, previsto neste cronograma, ou seja, o período de
aceite da nota. Após essa data o discente não poderá
mais dar entrada em processo de revisão de prova
conforme regulamento do Processo de Recuperação de
Disciplinas.

05 de dezembro
Publicação da Nota de “2ª Chamada”

12 de dezembro - 13h às 17h
Realização da prova “final”

14 de dezembro
Publicação da Nota da prova “final”

15 de dezembro
14 de novembro a 20 de novembro

Atualização dos históricos

Solicitação de 2ª Chamada no Magister Portal de Serviço

30 de dezembro
28 de novembro - 13h às 17h
Realização da prova de “2ª Chamada”

28 a 30 de novembro
Período de aceite da nota no sistema

Data limite para entrada com processo de revisão de
nota e frequência.
Trinta (30) dias corridos a contar do dia da publicação
da nota previsto neste cronograma. Após essa data o
discente não poderá mais dar entrada em processo de
revisão de nota conforme regulamento do Processo de
Recuperação de Disciplinas.

