EAD – EMGE
CRONOGRAMA GERAL – II SEMESTRE DE 2018
Informações muito importantes:
 A distribuição dos 100 pontos será feita da seguinte forma:
 Duas avaliações de 30 (trinta) pontos cada;
 II – Serão distribuídos 40 (quarenta) pontos para Avaliações Múltiplas: sendo
5 (cinco) pontos no Encontro Presencial (A1); 15 (quinze) pontos em duas
atividades avaliativas (A2 e A3, em formatos diferentes) no Ambiente Virtual
de Aprendizagem – AVA, antes da Avaliação I; e 20 (vinte) pontos, em três
atividades (A4, A5 e A6, em formatos diferentes), antes da Avaliação II.
 Ao Exame Especial será atribuído o valor de 30 (trinta) pontos, tendo as
seguintes funções: substituir a menor nota para quem realizou as duas
Avaliações ou suprir uma das avaliações que tiver sido perdida. No caso de
perda das duas Avaliações, substituirá apenas a Avaliação II.
 No início do semestre, conforme cronograma a seguir, haverá um Encontro
Presencial com o professor-Tutor, no qual o(a) professor(a) apresentará a
metodologia de aprendizagem, o conteúdo programático, o processo
avaliativo e o cronograma de atividades e aplicará uma atividade múltipla
avaliativa com o valor de cinco pontos, a qual deverá ser obrigatoriamente
realizada no encontro.
 A Coordenação fará um treinamento para uso do portal e desenvolvimento
das atividades virtuais (ver horários nas tabelas abaixo). Para o treinamento
serão computadas 2 (duas) horas de atividades complementares na área de
Ensino. Aos alunos que vão fazer o EaD pela primeira vez, é indispensável a
participação no treinamento.
 As condições e prazos para a realização das Avalições e Exame Especial são as
definidas na Instrução Normativa do EaD, não havendo previsão de segunda
chamada para nenhuma delas. Eventuais situações que ensejarem
Tratamento Especial serão analisadas pela Coordenação com suporte do Nep.
 As Avalições Múltiplas seguirão o cronograma definido pelo Professor-Tutor.
Em caso de perda das Avalições Múltiplas Virtuais, o aluno só estará











amparado para nova oportunidade em caso de Tratamento Especial, o qual
deve ser requerido tempestivamente pelo portal acadêmico acessando
SOLICITAÇÕES/TRATAMENTO ESPECIAL e, caso seja deferido, comunicado
pelo próprio aluno à Coordenação de EaD até cinco dias após o encerramento
da atividade. A documentação cabível deve ser encaminhada à secretaria da
EMGE logo após feito o requerimento no portal.
A confirmação da turma (disciplina) depende de ter no mínimo 12 alunos
matriculados, conforme previsto na Instrução Normativa do EaD. Fiquem
atentos ao portal, pois informações importantes são sempre divulgadas na
página principal do EaD, bem como no Espaço Institucional e no bloco
Informações Gerais da sua disciplina.
Os alunos que tiverem sua matrícula efetivada no último período de alteração
(05 a 21 de agosto), cujo encontro presencial ocorrer antes do encerramento
desse período, terão até o dia 21 de setembro de 2018 para requerer a
respectiva atividade substitutiva. Para isso, deverão enviar o devido
requerimento para a Coordenação de EaD por meio do E-mail
ead@emge.edu.br. Os pedidos ulteriores a essa data serão indeferidos por
intempestividade.
Para conhecimento de todas as informações necessárias ao desenvolvimento
do curso em que você se matricular no EaD, você deverá ler o MANUAL DO
ALUNO, que estará disponível no bloco INFORMAÇÕES GERAIS na página
inicial de suas disciplinas.
Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, favor entrar em
contato com o setor EaD, cujos contatos se encontram no final desse
documento.
Os alunos são responsáveis por conferir e manter atualizados seus contatos
de telefone e e-mail para a devida e necessária comunicação.

Sábado I
Encontro Presencial

18/08/18

DISCIPLINA

PROFESSOR

1ª Atividade
múltipla com o
Professor
(5 pontos)

Treinamento
com a
Coordenação
Sala 73,
prédio II

DATAS/HORÁRIOS DAS PROVAS
Avaliação I

Avaliação II

Exame Especial

06/10/18

01/12/18

13/12/18

(2 horas de
atividade
complementar na
área de Ensino)

Cálculo I
Estatística e Probabilidade
Química Geral

Fischer Stefan
Mateus Bernardes
Aline Oliveira

8h – 9h40
9h50 – 11h30

8h – 9h40
13h30 – 15h10

11h40 – 13h20

Contatos:
Atendimento:
Luciana Fraga:
Ramal: (31) 21258865; E-mail: secretaria@emge.edu.br
Coordenação:
Edmilson Ferreira
Ramal: (31) 21258809; E-mail: ead@emge.edu.br
Suporte Tecnológico:
Victor Hugo
Ramal: (31) 21258815/8826; E-mail: victor.reis@emge.edu.br

9h50 – 11h30

18h30 – 20h10
18h30 – 20h10

11h40 – 13h20

20h30 – 22h10

