
Semana de Provas Faculdade UCP – Referente ao 2º Bimestre de 2020/1  
 
Métodos de Avaliação: O professor poderá escolher o formato da avaliação: 
Pode ser Estudos de Caso, Atividades diferenciadas, Lista de Exercícios, 
Apresentação de trabalhos por vídeo, enfim será levado em consideração a 
particularidade do curso e de suas disciplinas quanto às avaliações. 
Meios Tecnológicos: Classroom ou Moodle (Moodle somente para as 
disciplinas em APS). 
 
Postagem das atividades pelos Professores no ClassRoom (No caso 
das disciplinas em APS a postagem será no Moodle): 29/05/2020 (nesta 
sexta-feira). 
 
Entrega via Class (Moodle para disciplinas em APS) das atividades 
pelos alunos: De 01/06/2020 a 05/06/2020. 
 
Observação: O aluno deverá observar, nas datas acima referentes a entrega 
das atividades, o dia e horário da respectiva disciplina, isto é, o aluno deverá 
entregar/postar a atividade do Professor “X” no dia e horário que este 
professor possui aula/disciplina na semana que corresponde estas datas 
de entrega/postagem das respostas pelo aluno: 01/06/2020 a 05/06/2020.   
	

Conforme readequação do calendário Acadêmico, ficou estabelecido 
que: 

01 a 05/06 - Provas Bimestrais (Conforme explicado acima). 

Provas de DEP e ADAP: Os professores deverão postar as provas de DEP e 
ADAP no ClassRoom (No caso das disciplinas em APS a postagem será no 
Moodle) na data de: 08/06/2020; E os alunos devem postar as respostas até 
o dia 09/06/2020. 

Provas de 2ª Chamada: 08 a 12/06 - Os professores deverão postar as 
provas de 2ª Chamada no ClassRoom (No caso das disciplinas em APS a 
postagem será no Moodle) na data de: 10/06/2020; E os alunos devem postar 
as respostas até o dia 12/06/2020. 

11/06 - Feriado - Corpus Christi   

Provas de Exame:  Os professores deverão postar as provas de Exames no 
ClassRoom (No caso das disciplinas em APS a postagem será no Moodle) na 
data de: 15/06/2020; E os alunos devem postar as respostas até o dia 
19/06/2020. 

 

19/06/2020  - Encerramento das aulas referentes ao 1º semestre de 2020. 


