
 
(19374) FACULDADE SANTA LUZIA – FSL  

CREDENCIAMENTO - MEC / PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.166 DE 15.09. 2017 

 

Portaria Nº. 040 de 19 de março de 2021 

             

Dispõe sobre as instruções para elaboração e 

aplicação das Provas Regimentais I por via remota no 

primeiro bimestre letivo da (19374) Faculdade Santa 

Luzia – FSL, em razão da Pandemia do Coronavírus 

(COVID-19). 

 

O Diretor Acadêmico da (19374) Faculdade Santa Luzia – FSL, nos termos da 

Portaria Ministerial Nº 1.038, de 7 de dezembro de 2020;  

Considerando o DECRETO do Governo do Estado do  Maranhão N°. 36.582  de 12 

de Março de 2021; 

Considerando o DECRETO do Prefeito Municipal de Santa Inês /MA, N. 08 de 12 de 

março de 2021;  

Considerando a Resolução CONSUP/FSL N°01 de 26 de fevereiro de 2021 e a 

Portaria Nº. 0039 de 15 de março de 2021; 

 

RESOLVE:  

  

Art. 1°. Realizar a Prova Regimental I por meios digitais (EAD), devido a Pandemia 

do Coronavírus (Covid-19). 

   

Art.2º. Deverá, o docente, especificar ao discente, a pontuação a ser considerada 

nas questões das provas e nas atividades (exercícios, simulados,  trabalhos, 

produção de artigos científicos, entre outros), de modo que a soma da prova com 

tais atividades devem atingir no máximo nota 10. Ressalta-se que o TDE deverá 

valer no máximo  um (1,0) ponto. 

 

§1º. O docente poderá optar apenas por aplicar somente a prova e considerar a 

pontuação referente ao TDE para compor a nota Regimental I;  

 

𝑅1 = 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑎 + 𝑇𝐷𝐸 (1 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜) 
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§2º. Ou o docente poderá optar, ainda, pela realização  de prova mais atividades  e 

TDE para compor a nota Regimental I. 

 

𝑅1 = 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑎 + 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 + 𝑇𝐷𝐸 (1 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜) 

 

Parágrafo único: Qualquer uma das opções adotadas acima deverá o docente 

especificar a quantidade de pontos da prova e das atividades, além de informar a 

pontuação de cada questão da prova, considerando o Regulamento do Sistema 

Avaliativo. 

 

Art.3º. As provas (até duas provas por dia) deverão ser disponibilizadas na 

Plataforma Classroom nos seus respectivos horários e turnos, em formato Word, 

PDF ou formulário do Google.  

 

Art. 4º. O docente deve enviar a prova no turno vespertino às 13 horas e no turno 

noturno às 18 horas, de acordo com o cronograma de prova definido pela 

coordenação de Curso.  

 

Parágrafo único: As provas do dia deverão ser postadas ambas no mesmo horário, 

às 13 horas, turno vespertino, ou as 18 h, no turno noturno. 

 

Art. 5º. Os discentes deverão resolver e encaminhar ao docente as provas do dia em 

até cinco (5) horas pelo portal (Vespertino das 13 às 18 horas e Noturno das 18 às 

23 horas). 

 

Art. 6º. Os docentes devem zelar pela manutenção da qualidade e do nível das 

provas.  

 

 Art.7º. Disponibilizar espaço na instituição para que os discentes possam acessar a 

internet no dia da Prova Regimental I. A disponibilização de espaço  dependerá da 

situação epidemiológica do munícipio e da legislação em vigor. O discente deve 

solicitar e reservar um espaço na semana que antecede a prova via remota na 
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coordenação do curso. Ressalta-se que os alunos que solicitarem o espaço devem 

vir de máscaras e estarão sob fiscalizaçãoo durante a realização da prova. 

 

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e estará em vigor 

apenas para a Prova Regimental I e poderá ser prorrogada caso a Pandemia se 

prolongue.   

Santa Inês - MA, 19 de março de 2021. 

 
 

Prof. Dr. Antonio da Costa Cardoso Neto 
Diretor Acadêmico 

 


