
CRONOGRAMA DAS AVALIAÇÕES FINAIS E EXAME ESPECIAL– 2022-2
CURSO DE GEOGRAFIA - LICENCIATURA

Disciplinas Regulares/Reofertas Especiais

Horário/Dia 4° Período (matriz 3) Reofertas Especiais

Avaliações 1° bloco DTE010; DTE078*; DTE079; DTE121; MIF154 DTE019*; EAD624; EAD632; DTE016;EAD627;EAD630;DTE013;DTE012

25/11/2022 sexta – disciplinas de
reofertas especiais

EAD627 abertura da plataforma às 18h, entrega até 12h do dia 26/11.
DTE013 abertura da plataforma às 18h, entrega até 12h do dia 26/11.
DTE012 (Jorge) - A avaliação ficará disponivel de 12:00h do dia 21/11 até 23:55h do
dia 25/11, sendo que o(a) aluno(a) terá 3:00 para finalizar a avaliação a partir do seu
início.

26/11/2022 sábado – disciplinas e
reofertas regulares

DTE010 (Seminários), de 8h00 até às 23h00
DTE079 entrega de trabalho até às 12h.
DTE121 entrega de trabalho até às 12h.

Avaliações 2° bloco
02/12/2022 sexta – disciplinas de
reofertas especiais

EAD624 Entrega de trabalho até às 23h00

03/12/2022 sábado – disciplinas e
reofertas regulares

DTE078 - De acordo com o cronograma na plataforma- Entrega do Relatório
Final com as correções de 09/12 a 14/12/2022, e protocolo no polo
DTE 076 – Avaliação das 9 às 13h
DTE 122 – Avaliação das 14h às 18h

EAD 632 (Seminário das 8h00 até às 23h00);
DTE016 (Texto dissertativo das 8h00 até às 23h00);
EAD 630 (Resenha Crítica das 8h00 até às 23h00)

Exame Especial
16/12/2022 (reoferta) EAD624 Entrega de trabalho das 18h00 até às 23h00

DTE012 (Jorge) - O Exame Especial ficará disponivel de 12:00h do dia 12/12 até
23:55h do dia 16/12, sendo que o(a) aluno(a) terá 3:00 para finalizar a avaliação a
partir do seu início.

17/12/2022 (regulares) DTE 076 – Exame Especial das 9h às 13h
DTE 122 – Exame Especial das 14h às 18h.
DTE010 (Texto dissertativo) De 8h00 até às 23h00
DTE079 entrega de trabalho até às 12h
DTE121 entrega de trabalho até às 12h

EAD 632 (Seminário) Entrega de 08h00 até às 18h00
DTE016 (Texto dissertativo) Entrega de 08h00 até às 18h00
EAD 630 (Resenha Crítica) Entrega de 08h00 até às 18h00
EAD627 Atividade avaliativa com abertura da plataforma às 18h, entrega até 12h do
dia 17/12
DTE013 Atividade avaliativa com abertura da plataforma às 18h, entrega até 12h do
dia 17/12.

* As disciplinas DTE078 Estágio Supervisionado I e DTE019 Trabalho de Conclusão de Curso II não realizam avaliações finais e exames especiais.
No caso de DTE078 é a entrega do Relatório Final e DTE019 a entrega do Artigo de Revisão. Destaco que os prazos acima são destinados para as melhorias solicitadas,
tanto no Relatório como no Artigo.
Lembro ainda, que tanto o Relatório Final como o Artigo de Revisão precisam ser protocolados no Polo. O Artigo de revisão também precisa ser depositado na Biblioteca
Virtual do SISBIN, pois sem ele não é possível Colar Grau.
==> No caso dos MIFs por não ser uma disciplina, a avaliação será a participação nas atividades propostas durante o Módulo (30h) e o resultado será Apto ou Não Apto.

Observação:

Indicar a modalidade de avaliação (Prova, seminário, projeto, trabalho na plataforma, relatório, atividades como sequência didática, elaboração de plano de aula, etc...).
Professor(a), por favor, mencionar o dia e horário de início e término da modalidade a ser avaliada!

Atenção! devolver o cronograma preenchido até a data de 30 de SETEMBRO de 2022.

Atenciosamente,
A Coordenação de Curso




	EAD624 Entrega de trabalho até às 23h00

