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EDITAL N° 5 – 2021/2 
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

EDITAL DE PROVAS SUBSTITUTIVAS 

 
A Coordenação do Curso de EDUCAÇÃO FÍSICA, a partir desse edital, vem detalhar como ocorrerão as 

PROVAS SUBSTITUVAS. As provas acontecerão no dia 09/12/2021 e serão ofertadas ou de forma presencial ou 

via portal – Sistema de Aprendizagem Fasipe – SAF. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. PROVAS SUBSTITUTIVAS serão realizadas on-line e presencialmente e cabe ao aluno decidir qual o 

formato que melhor lhe atenderá. Os alunos farão as avaliações compatíveis com as suas respectivas 

solicitações. 

2. Vale ressaltar que apenas farão as provas àqueles alunos que tiverem efetuado a solicitação e o pagamento 

da taxa referente a avaliação. 

3. Todos os semestres seguirão o detalhamento de horários propostos: disciplinas de 60 horas deverão ser 

realizadas presencialmente das 19:00 horas às 21:00 horas, totalizando 2 horas de tempo de prova. 

Disciplinas de 30 horas, o período será das 19:00 às 20:00 (para as provas de primeiro horário) e das 20:15 

às 21:15 (para as provas de segundo horário), totalizando 1 hora de tempo de prova. 

4. As disciplinas on-line serão realizadas via portal SAF – Sistema de aprendizado da Unifasipe. As provas 

serão abertas e permanecerão como tal das 19:00 horas às 22:00 horas e terão o mesmo tempo de realização 

descrito anteriormente. 

5. O acadêmico deve atentar-se em acessar a avaliação em um período que forneça a ele o tempo total a que 

tem direito, ou seja, caso o estudante acesse uma prova de uma disciplina de 60 horas, cujo tempo total de 

execução deveria ser 2 horas, às 20:30, o tempo total será o tempo que falta até as 22:00 horas. 

6. Para acessar a avaliação, o acadêmico deve acessar o Sistema de Aprendizagem da Unifasipe através do 

site da instituição: https://www.fasipe.com.br/. 

7. As avaliações, como de costume, terão o valor de 0 – 10,0 pontos e a nova substituirá a menor nota do 

acadêmico. As avaliações terão 10 questões onde, no mínimo, 3 deverão ser dissertativas. 

8. A substitutiva não terá segunda chamada. 

9. O período de protocolo do requerimento da prova substitutiva vai até as 20:00 horas do dia 08/12 e 

as avaliações acontecerão no dia 09/12 conforme descrito anteriormente. 

10. As provas de todas as disciplinas acontecerão no mesmo dia.

https://www.fasipe.com.br/


Prof. Me. Rafael Luiz B. Paulis 
Coordenação de Curso – Educação Física 

 Centro Universitário de Sinop – Unifasipe 

 

 

 


