ATO ESPECIAL Nº 01/2021, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021

O REITOR DA UNIVERSIDADE VILA VELHA, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, ad referendum do Conselho Universitário (CONSU);
R E S O L V E:
Determinar que e em razão das dificuldades pela pandemia do Covid 19 às
diversas atividades da sociedade brasileira, as avaliações dos cursos de graduação presenciais
da Universidade Vila Velha, referentes ao primeiro semestre de 2021 deverão ser aplicadas de
acordo com as seguintes orientações:
1. Prova On-line para disciplinas em que não há obrigação de aluno vir
presencialmente à universidade. Esse tipo de prova deverá ser realizado durante os horários
das aulas. A prova on-line deve ser planejada para ser realizada entre 30 e 60 minutos. O aluno
que não tiver equipamento para realizar a prova on-line poderá vir realizar a prova nas
instalações da universidade, desde que ele avise à coordenação de seu curso, com um prazo
mínimo de 72 horas úteis. O aluno que não conseguir realizar a prova on line, por problemas
de conexão à internet, deverá requerer segunda chamada que será feita de forma presencial;
2. Trabalho (Projeto) com prova oral pelo TEAMS. Essa modalidade deverá
ser utilizada preferencialmente para as disciplinas em que em que não há obrigação de aluno
vir presencialmente à universidade, mas que é mais indicado pedagogicamente avaliar os
alunos através de trabalhos e projetos feitos de forma colaborativa. Não será possível a
avaliação através de trabalhos (projetos) sem prova oral;
3. Prova Presencial (obrigatória para disciplinas práticas que exijam a
presença do aluno nas aulas). No caso de disciplinas teórico-práticas em que o aluno tem a
obrigatoriedade de vir presencialmente à universidade na parte prática, a coordenação poderá
optar por provas presenciais tanto para a parte teórica como para a parte prática;
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4. Para turmas de ENADE a coordenação geral definirá se fará os simulados
on-line ou presenciais.
5. Para o curso de Medicina a prova presencial é obrigatória para todas as
situações.
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