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EDITAL Nº. 7 – 2021/2  

CURSO ENFERMAGEM 

PROVA SUBSTITUTIVA  

  

A Coordenação do Curso de ENFERMAGEM da UNIFASIPE, FAZ SABER que no dia 09 de 

Dezembro serão realizadas as PROVAS SUBSTITUTIVAS do semestre 2021/2 conforme edital 

abaixo.  

 
   DISPOSIÇÕES GERAIS   

1.1 As PROVAS SUBSTITUTIVAS ocorrerão no dia 09 de julho de 2021, Turma Virtual e 

PRESENCIAL, para todos os semestres do Curso. 

1.2 O período de REQUERIMENTO via secretaria e PROTOCOLO junto à coordenação da PROVAS 

SUBSTITUTIVAS será até dia 08 de DEZEMBRO de 2021, as 21:00 horas. 

1.3 Avaliações de forma PRESENCIAL serão na UNIFASIPE, na sala 18, bloco C, iniciando as 

19 horas. 
1.4 Os horários de realização das PROVAS SUBSTITUTIVAS das disciplinas de 60h de FORMA 

VIRTUAL estarão disponíveis no portal das 19h00 às 23h59 com tempo de realização de prova de 2 

horas nas datas fixadas neste edital. Caso o acadêmico acesse ao portal após as 23h terá o tempo 

reduzido de realização, considerando que as 23:59 h o portal encerra a prova.  

1.5 Os horários de realização das PROVAS SUBSTITUTIVAS das disciplinas de 30h de FORMA 

VIRTUAL estarão disponíveis no portal das 19h00 às 23:59h com tempo de realização de prova de 1 

hora. 
1.6 Caso o acadêmico acesse ao portal após o horário previsto de início da avaliação terá o tempo 

reduzido de realização, considerando que o horário de encerramento das provas se mantém.  

1.7 As provas online (VIRTUAL) estarão apenas no portal SAF (Sistema de Aprendizagem FASIPE) 

na disciplina estipulada conforme cronograma abaixo. Acesso ao SAF pelo link: www.fasipe.com.br no 

campo “plataforma virtual”.  

1.8 As PROVAS SUBSTITUTIVAS terão o VALOR DE 10,0 PONTOS, substituindo a menor nota do 

aluno referente a N1, N2 ou N3. 

1.9 O NÃO REQUERIMENTO na data devida IMPOSSIBILITA o aluno em realizar a prova.  

1.10 Os casos omissos serão apreciados e discutidos pela Coordenação do Curso, juntamente com a Direção 

Acadêmica.  
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