
 

 
 
Bem-vindo de volta! 
 
Esperamos que esse período de férias tenha sido proveitoso.  
 
Para continuarmos a zelar pela saúde e bem-estar de todos os nossos alunos e 
colaboradores, em função da pandemia do COVID-19, informamos que, excepcionalmente 
este semestre, as Avaliações Intermediárias serão realizadas de forma on-line, e você 
não precisará ir ao polo.  
 
A seguir, estão todas as informações necessárias para esclarecermos os procedimentos 
para a realização das provas a distância.  
 
 

● Período de provas 
 
O período de aplicação das Avaliações Intermediárias tem início à 00h (horário de Brasília) 
do dia 08/06 e termina às 23h59 (horário de Brasília) do dia 17/06. 
 
Assim, você terá 10 dias para realizar as provas dos componentes nos quais está 
matriculado. Por ser a distância, poderá escolher a ordem e a quantidade de provas que 
gostaria de fazer a cada dia; sempre no melhor horário para sua rotina de isolamento social. 
 
Ou seja, para essas provas, não haverá necessidade de agendamento. Basta acessar o 
Prova Fácil para realizá-las! 
 
Reforçamos que é imprescindível que você faça todas as suas provas intermediárias 
durante os 10 dias indicados.  
 
 

● Formato das provas 
 
O formato das provas intermediárias será diferente neste semestre: serão compostas por 10 
questões objetivas (cada uma valendo 1,00 ponto).  
 
Esta mudança foi adotada para que possamos otimizar o processo de correção.  
 
 

● Duração das provas 
 
Você terá 45 minutos para finalizar a avaliação de cada componente.  
 
Uma vez que a prova tenha sido iniciada, não será permitida a paralisação do tempo. 



 

 
Após esse período, o sistema fechará, não permitindo alterações nas respostas 
salvas/enviadas de determinada prova.  
 

● Conteúdo a ser estudado 
 
Além de reforçar as matérias que serão solicitadas nestas provas, realizamos também uma 
correção das informações divulgadas no comunicado enviado no dia 27 de abril, 
concernente ao conteúdo, para a Intermediária, dos componentes de 2 créditos. 
 
 

COMPONENTES  MATÉRIA  

5 créditos Aulas 1, 2, 3 e 4 

4 créditos Aulas 1, 2, 3 e 4  

3 créditos Aulas 1 e 2 

2 créditos  Aulas 1 e 2 

  
 

● Notas e Gabarito 
 
A sincronização das notas para o TIA acontecerá sempre pela manhã do dia seguinte à 
realização da prova.  
 
Ou seja, você só saberá sua nota um dia depois da prova.  
 
Os gabaritos serão liberados depois do período de provas, no dia 18/06.  
 
 

● Orientações sobre o Sistema Prova Fácil 

Seu acesso ao sistema Prova Fácil será pelo TIA. 

Depois de logar em seu TIA, você verá um botão: “Provas EAD online”.  

Ao clicar nesse botão, será redirecionado ao Sistema Prova Fácil, onde encontrará suas 
provas. Você poderá realizá-las por meio de qualquer dispositivo (celular, notebook, tablet 
etc.). 

Para que a prova transcorra sem problemas, é necessário que você siga algumas 
orientações: 

● Escolha um horário para a realização da prova, durante o qual você possa se 
concentrar por 45 minutos ininterruptos.  



 

● Feche todos os programas e aplicativos abertos, de forma que apenas o Sistema 
Prova Fácil fique ativo. 

● Concentre-se em sua prova e aproveite o tempo para resgatar seu conhecimento. 

 

O Prova Fácil oferece todas as ferramentas necessárias para a realização das provas. No 
entanto, caso você enfrente alguma complicação, poderá entrar em contato conosco pelos 
seguintes canais de atendimento: 

 

● Canais de atendimento 
 
e-mail: ead.moodle@mackenzie.br 
No assunto do e-mail, insira: “[PROVA INTERMEDIÁRIA] 
 
chat: disponível no TIA e no Moodle com o assunto “Prova Online”. 
 
Requerimento (TIA): Utilize o requerimento “Provas EaD Online”, caso você encontre 
algum erro no conteúdo da questão, ou se inseriu alguma informação errada, após a 
realização da avaliação. 
 
Horário de atendimento desses canais: das 09h30 às 18h30. 
 
 

● Provas Substitutiva e Final  
 
As provas Substitutiva e Final ocorrerão nos seguintes período/ dia: 
 
 

PROVA PERÍODO/ DIA  

Substitutiva de 30/06 a 08/07 

Final dia 13/7  

 
 
Quando estivermos nos aproximando dessas datas, enviaremos outro comunicado 
informando os procedimentos que deverão ser adotados para a realização dessas provas.  
 
 

● Novo calendário para o 1º semestre de 2020 
 
Enviamos também o calendário reformulado para o Plano de Contingência. Você pode 
acessá-lo pelo link <http://moodle.mackenzie.br/link/201>.  
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Ele também estará disponível no menu Calendário do Moodle. 
 
 
Desejamos a todos um excelente período de avaliações!  
 
Até breve,  
Equipe CEDaD 


