
 

 

 

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL  

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

EDITAL Nº 04 – 2021/2 

 

A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNIFASIPE, FAZ SABER QUE NO DIAS 09 DE DEZEMBRO DE 2021 SERÁ REALIZADA A 

AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA DO SEMESTRE 2021/2 CONFORME DISPOSIÇÕES APRESENTADAS ABAIXO. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. A aplicação da PROVA SUBSTITUTIVA será presencial e virtual; 

1.2. A PROVA SUBSTITUTIVA, substitui a menor nota que o aluno alcançou entre N1, N2 e N3, possuindo valor igual 

à 10,0 pontos. 

1.3. A aplicação da avaliação virtual se dará das 19:00 às 22:00, com tempo de duração conforme apresentado 

abaixo: 

 Para disciplinas de 30/40h – Duração de 1 hora e 15 minutos; 

 Para disciplinas de 60/80h – Duração de 2 horas e 30 minutos; 

1.4. As provas presenciais ocorrerão na instituição Unifasipe Florença na sala 02D, das 19:00 às 21:30, ficando o 

aluno responsável por chegar no horário da avaliação e terminar no tempo hábil fornecido. 

1.5. O aluno deverá optar por um dos modelos de prova (presencial ou virtual), sendo que o primeiro que for entregue 

será o que definirá a nota do mesmo. 

1.6. As provas virtuais estarão disponíveis na Plataforma SAF (Sistema de Aprendizagem FASIPE) durante o período 

de aplicação da prova. 

1.7. O aluno deverá ler e seguir as orientações constantes no cabeçalho da prova de cada disciplina. 

1.8. As provas deverão ser feitas de acordo com as explicações em sala de aula, vídeo-aula e material de apoio 

disponibilizados pelo professor.  

1.9. Não serão disponibilizadas vídeo aulas durante a realização da avaliação. 

1.10. A cópia integral ou parcial de websites ou outras mídias configura plágio e o professor terá liberdade para 

anular a resolução da questão.  

1.11. As questões em que for necessária comprovação de cálculo será obrigatória a postagem de confirmação da 

resolução escrita a mão em formato “.pdf” e postagem conforme orientação no cabeçalho da prova.  

1.11.1. A postagem deverá ser realizada diretamente na questão do questionário no espaço indicado para a postagem. 

1.11.2. A comprovação de cálculo deverá conter a assinatura do aluno.  

1.11.3. No caso de comprovação de plágio e ou cópia na confirmação de resolução serão anuladas as provas dos 

envolvidos. 

1.11.4. Caso não haja relação da confirmação de resolução apresentada com a resposta dada no questionário, fica 

livre ao professor anular a resposta caso não haja uma justificativa plausível do estudante. 

1.11.5. Em caso de falhas na postagem da confirmação de resolução, o problema deverá ser comunicado ao 

professor responsável pela disciplina ainda no período da prova, ficando a critério do mesmo aceitar ou não a 

postagem posterior ao horário estabelecido. 

1.12. A resolução das questões deve responder ao solicitado pelo professor no enunciado da questão, sendo 

situações divergentes a esta passíveis de anulação pelo professor. 

1.13. Após finalizado o questionário da prova virtual, não será possível realizar alterações na resolução. 

1.14. O acesso ao portal SAF se dará pelo link: “www.fasipe.com.br” no campo “Plataforma Virtual (SAF)”. 



 

1.15. Em caso de dificuldade de acesso a Plataforma SAF, poderá ser contatado o Suporte via WhatsApp pelo 

número (66) 9 9251-8181. 

1.16. Fica a cargo do aluno, em caso de problema de acesso devido à problemas de fornecimento de internet ou 

falha em seu computador no período de prova, a responsabilidade pela prova que perdeu ou entregou previamente, 

ficando a critério do professor aceitar ou não a entrega posterior. 

1.17. O acadêmico que não comparecer no dia de aplicação da PROVA SUBSTITUTIVA ou não fizer a prova online, 

terá nota igual a 0,00 (Zero). 

1.18. O período de requerimento da PROVA SUBSTITUTIVA no SAA e protocolo na Coordenação de Curso será até 

o dia 08 de dezembro de 2021 até às 18h. 

1.19. Caso o aluno não efetue o pagamento diretamente na tesouraria DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM A 

TESOURARIA, para efetuar o pagamento por transferência bancária. 

1.20. O não requerimento e protocolo da PROVA SUBSTITUTIVA no período estabelecido impossibilita o aluno de 

fazer a prova.   

1.21. Os casos omissos serão apreciados e discutidos pela Coordenação dos Cursos de Engenharia Civil e 

Engenharia de Produção, juntamente com a Direção Acadêmica. 

 

 

 

________________________________________ 
KÊNIA ARAÚJO DE LIMA SCARIOT 

Coordenadora de Engenharia Civil 


