TUTORIAL – AVALIAÇÕES INTERMEDIÁRIAS
Neste tutorial, mostraremos a você como acessar o sistema de provas e realizar suas
avaliações intermediárias online.

Primeiro,

acesse

o

site

da

Universidade

Presbiteriana

Mackenzie

(https://www.mackenzie.br/) e clique no ícone do Terminal Informativo do Aluno (TIA)
em destaque:

Na página do TIA, preencha os dados solicitados e não se esqueça de selecionar a
Unidade: Universidade Presbiteriana Mackenzie (EaD).

Na página inicial e na aba de Notas do TIA, você encontrará dois botões relacionados
às avaliações; clique em Provas EaD Online:

Você será redirecionado automaticamente para o sistema de provas. Na página
mostrada abaixo, selecione o botão Prova Online em destaque para verificar quais
avaliações estão disponíveis.

Lembrando que elas ficarão acessíveis apenas durante o período estabelecido em
Calendário.

Ao clicar em Provas Online, você verá a imagem a seguir; cada “bloco” representa a
avaliação intermediária de uma disciplina diferente.

Para distingui-las, verifique, na descrição de cada uma delas, o nome do curso, o
nome da disciplina e a turma.

Além disto, você encontrará também o tempo de duração da avaliação e a data de
encerramento, isto é, o prazo final para realizá-la.

Após escolher uma das avaliações disponíveis, clique no botão Ir para avaliação,
como no destaque:

Você verá uma página contendo instruções da avaliação. Após a leitura, clique no
botão Concordo com as instruções e, posteriormente, no botão Iniciar Prova
Online.
Importante: a partir desse momento o tempo da avaliação é iniciado e não é possível
pará-lo.

Na página de avaliação, responda às questões. Você pode acompanhar quais
perguntas já foram feitas olhando no bloco Questões respondidas e, ao finalizar,
basta clicar no botão Entregar Prova.

Você pode ocultar o tempo de avaliação, caso ache necessário. Para isso, clique na
figura de “olho”. Lembramos, no entanto, que o tempo continua sendo contabilizado.

Um resumo das questões será apresentado, para que você verifique se todas foram
respondidas. Se tudo estiver correto, clique em Entregar minha prova, mas, caso
queria alterar alguma resposta, clique em Voltar para as questões.

Se escolher a opção Entregar minha prova, sua avaliação será finalizada e você
poderá voltar para a página inicial do sistema.

CANAIS DE ATENDIMENTO
Em caso de dúvidas ou problemas, disponibilizamos alguns canais que podem lhe
ajudar; o atendimento ocorre em dias úteis, das 9h30 às 18h30:
•

Chat: disponível nas páginas do TIA e do Moodle com o assunto “Prova
Online”.

•

Requerimento: utilize o requerimento “Provas EaD Online” disponível no TIA,
caso encontre algum erro no conteúdo da questão.

