
  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

PORTARIA Nº 37, DE 15 DE abril DE 2020

Dispõe  sobre  as  diretrizes  para
aplicação  de  provas  online  para
avaliações  nos  cursos  de  graduação
a distância, no período de quarentena
do
COVID-19.

O     DIRETOR  DO INSTITUTO  DE EDUCAÇÃO  A  DISTANCIA DA UNIVERSIDADE
DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA  AFRO-BRASILEIRA — UNILAB,  no uso de
suas atribuições legais e de acordo com o estatuto da Unilab, nomeado por meio da Portaria n°
360, de 30 de agosto de 2019. publicado no DOU de 4 de setembro de 2019, pagina 40, seção
2, considerando a PORTARIA PROGRAD No 007/2020, de 14 de abril de 2020, que dispõe sobre
aplicação de provas on-line para avaliações nos cursos de graduação a distância, no período de
quarentena do COVID-19. 

RESOLVE:

Art. 1.  As avaliações devem ser adequadas à realização on-line, podendo assim,
o  estudante  realizá-las  de  casa  ou  outro  lugar  seguro,  através  do  acesso  à  internet  ou
u�lizando um smarphone com o aplica�vo Moodle.

Art 2. A coordenação do curso deve elaborar uma nova agenda de avaliações,
para a ampla divulgação entre os alunos, tutores e coordenadores de polos.

Art 3.  Deve ser disponibilizado para o aluno um tutorial de como acessar o Quiz 
e as regras definidas para a avaliação on-line. 

Art. 5. Deve ser configurado no Livro de notas (Avaliação Regular e Final). Em
ambas deve ser assegurada a segunda chamada.

Art. 6. As questões subje�vas devem ser avaliadas no prazo máximo de 5 dias
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Art. 7. Definir início  e término  da aplicação (60 minutos para cada avaliação).
Esta informação deverá  ser disponibilizada na plataforma quando for acessada pelos alunos.

Art. 8. Deve ser gerada uma senha para o acesso às avaliações, a divulgação da
senha deve ocorrer cinco minutos antes do início da prova. 

Art. 9.  Questões obje�vas devem ser randomizadas

Art. 10. Os alunos devem procurar realizar sua prova virtual através de ponto de
acesso que seja seguro à manutenção de sua saúde,  evitando aglomerações de pessoas e
assegurando-se que o equipamento esteja devidamente higienizado.

Art. 11. Esta portaria, dado sua natureza emergencial, entra em vigor na data de
sua publicação.

ANTONIO MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA
DIRETOR IEAD

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 15/04/2020, às 13:25, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0124995 e o código CRC 24DB4050.

Referência: Processo nº 23282.405044/2020-61 SEI nº 0124995
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