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Edital do Regime de Prova Substitutiva - 2022

1. Somente poderá realizar a prova os estudanteb reprovados (por média, na

disciplina ofertada em qualquer período letivo em disciplinas/unidades

curriculares). Que tenha realizado interações em algumas atividades propostas.

2. A solicitação será, exclusivamente, via Portal do Aluno pelo endereço

eletrônico https://mundo. uniateneu.edu.br/ , clique em,"Solicitaçôes" e depois clique

em "Provas Substitutivas" para o qual deverão ser descritos a disciplina referente

à solicitação, à cada disciplina o estudante terá que fazer uma nova solicitação no

portal, com pagamento do novo boleto: r!

3. Após realizar a solicitação o estudante receberá uma mensagem informando

o prazo da liberação da prova, conforme o calendário acadêmico.

4. O estudante deverà realizar a prova dentro do período vigente, caso

contrário, será necessário um novo pedido no próxirno período de solicitações de

provas substitutivas. ,i ,

TAXA DE ADESÃO

5. É responsabilidade do estudante pagar a devida taxa de adesão de cada

disciplina dentro do período de solicitaçáo e pagamento.

6. Em contraprestação aos serviços educacionais prestados, o estudante

pagará:

A Prova Substitutiva - P.S estabelece requisitos, condiçôes e forma de usufruto
dos serviços educacionais, aos estudantes que não obtiverem aprovaÇão na
disciplina no período em que o mesmo estava matriculado na modalidade a
distância, nos níveis de técnico, graduação e pós-graduação e que desejam
recuperar notas destas disciplinas que estão com o status reprovado no histórico
acadêmico.

1. SOLTCTTAÇÃO
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Graduação e Pós-graduação: R$ 't50,00 (cento e cinquenta reais) por

disciplina ministrada solicitada,

Técnico: R$ 75,00 " (setenta ê cinco reais) tr por disciplina ministrada

solicitada. I ,

7. Após a solicitação via Portal do Aluno o estudante terá apenas 2 (dois) dias

úteis para fazer o pagamento. Após este período o boleto perderá a validade.

DAS PROVAS

8. A prova substitutiva ficará disponível no Ambiqnte Virtual de Aprendizagem

- AVA, entre na disciplina, clique em "Prova Final" e depois em "Prova

Substitutiva". Serão 10 questões objetivas, enfolvendo todos os conteúdos

estudados na disciplina.

9. O estudante terá apenas I (uma) tentativa por solicitação e deve realizar a
,t,a

prova dentro do prazo estipulado no calendário deste edital.

10. Caso o estudante não realize a prova solicitadâ, náo receberá 'reembolso

11. O estudante obtêrá aprovação na disciplina $e obtiver,Too/o (7,00 pontos)

de aproveitamento da prova.

12. A UniAteneu está à disposição para prestar esclarecimentos pelo chat

online, disponivel pelo endereço eletrônico

s:ll ueroserateneu. com. br/chaUatend imento-online/ ou através do nosso

telefone 0800 006 1717

13. É importante que o estudante disponibilize um e-mail atualizado no Portal

do Aluno para receber os comunicados pertinentes aiprova substitutiva.

14. É de responsabilidacle do estudante acompanhar os prazos do calendário e
!

realizar a prova no AVA.

h

DAS DTSPOStÇOES GERATS



ffirxâATENEU
Centro univeísitário

R. Antônio'Gadelha,621 - Messejana, Fortaleza - CE, 6087'l-055
Telefone: 0800 006 1717 - http:l luniateneu.edu. br

15. E responsabilidade do estudante acompanhar e seguir as regras citadas

neste documento. Se deixar de solicitar, fazer o pagamento ou realizar a prova no

1o período do ano por exemplo, terá que esperar o 20 período de realização da P.S.

Conforme previsto no subitem 4.

CRONOGRAMA PREVISTO DA PROVA SUBSTITUTIVA NoVEMBRo DEEM2022

Luciana

Gerente

s Ramo:i
EAti
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Luciana Rodrigues Ramos
Gerente EAD

EVENTOS DATAS PREVISTAS

Período de solicitação da Prova Substitutivas 01111 a 1Q111

Último dia para pagamento do boleto bancário 11t11

Período de revisão das salas e edição da prova

Substitutiva (NEAD)

11111 a 30111

Período de lançamento de notas no Portal do Aluno: 16112 a30112

Ultimo dia de lançamento e conferência das notas (NEAD) 30t12

t

Prova liberada para os estudantes no Ambiente Virtual de

Aprendizagem - AVA

01112 a 15112


