AVALIAÇÃO SUPLEMENTAR | GRADUAÇÃO EaD - PROCESSOS GERENCIAS
Edital nº 0027/2022, 28 julho de 2022.
Prezado (a) acadêmico (a),
Compartilhamos com você, as orientações gerais para realização da Avaliação Suplementar.


A Avaliação Suplementar pertence ao sistema de avaliação de aprendizagem das Unidades
Curriculares dos cursos de Graduação EaD, que ocorrem presencialmente no campus sede e/ou
polo de apoio educacional. Você deverá realizar uma avaliação para cada disciplina cursada.



Você poderá realizar as avaliações entre os dias 16 de novembro de 2022 e 09 de dezembro de
2022, mediante agendamento, que será realizado via área respectiva no AVA UniBagozzi.
Importante! Recomendamos que sejam realizadas, no máximo, duas avaliações por dia.



A avaliação será aplicada no formato digital, porém você deverá estar presente em nossa
instituição, na data e horário agendado.



O acesso a avaliação será presencialmente através do AVA Bagozzi (Ambiente Virtual de
Aprendizagem Bagozzi) e para iniciar a avaliação, o aplicador responsável fornecerá a você uma
senha.



As avaliações são individuais, ou seja, você terá uma avaliação única e diferente dos seus colegas.



As avaliações serão formadas por questões objetivas e discursivas, seguindo o conteúdo estudado
no AVA nas respectivas Unidades Curriculares.



Após iniciar sua avaliação, você terá o tempo de 3 horas corridas (ininterruptas) para concluí-la.



Você terá até 5 dias após a realização da sua prova para solicitar uma contestação de questão.
Para esse processo, deverá enviar um e-mail para o tutor do curso, e apresentar os dados da
questão, como o nome da disciplina, o número, e a justificativa da contestação.



Em caso de ausência, atente-se ao prazo de solicitação da 2ª Chamada disposto no Calendário
Acadêmico.

O que acontece caso o aluno não consiga realizar a prova digital na 1ª chamada?
Caso não tenha realizado a avaliação na 1ª chamada, você deverá solicitar a 2ª chamada, entre os dias 10
e 13 de dezembro de 2022, através do AVA UniBagozzi. A avaliação de 2ª chamada será realizada entre
os dias 14 de dezembro de 2022 e 16 de dezembro de 2022.

CALENDÁRIO DE AULAS E AVALIAÇÕES

JULHO

Mês de
liberação

Disciplina

Aulas e
avaliações
online

Exame Final

Agendamento
da Avaliação
Suplementar

Aplicação da
Avaliação
Suplementar

01/07 a
31/08

07/09 a
11/09

01/11 a
10/11

16/11 a
09/12

01/07 a
31/08

07/09 a
11/09

01/11 a
10/11

16/11 a
09/12

01/09 a
30/09

05/10 a
09/10

01/11 a
10/11

16/11 a
09/12

01/10 a
31/10

09/11 a
13/11

01/11 a
10/11

16/11 a
09/12

01/11 a
30/11

07/12 a
11/12

01/11 a
10/11

16/11 a
09/12

01/07 a
30/11

07/12 a
11/12

01/11 a
10/11

16/11 a
09/12

Ética e Cidadania
Ferramentas da Qualidade
Gestão de Custos e Finanças

AGOSTO

Estratégias de Gestão e Organização Empresarial
Gestão de Recursos Humanos
Orçamento Empresarial e Fluxo de Caixa

OUTUBRO

SETEMBRO

Teorias da Administração
Análise das Demonstrações Contábeis
Análise e Modelagem de Processos
Empreendedorismo
Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação
Administração Financeira e Contábil
Estratégias de Marketing
Gestão de Projetos
Matemática Financeira

NOVEMBRO

Fundamentos Contábeis

SEMESTRAL

Gestão de Times - Métodos Ágeis
Governança Corporativa, Controle Interno e
Compliance
Segurança, Meio Ambiente, Saúde e
Responsabilidade Social
Introdução à EaD

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail ead.bagozzi@unibagozzi.edu.br ou procure o tutor da
sua disciplina.

Curitiba, 28 de julho de 2022.

Pe José Alves de Melo Neto
Diretor Geral

