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FACULDADE GUARAPUAVA 
DIREÇÃO GERAL 

 
 

Comunicado 10/2020/02 – 03/11/2020 

 
 

PROVAS REGIMENTAIS E SEMIPRESENCIAIS DO 2º BIMESTRE DE 2020/2 
PROVAS DE EXAME FINAL DE 2020/2 – 2º SEMESTRE 

 
 Prezado(a) Aluno(a) FG: 

 
Conforme decisões acordadas em reuniões entre a Direção Geral, Coordenadores 

de Cursos e esta Coordenação Pedagógica, apresentamos a seguir as informações sobre 

o calendário acadêmico e procedimentos a serem adotados com vistas à conclusão do 2º 

semestre letivo de 2020. 

As provas para o 2º bimestre serão online, nos moldes ofertados no 1º bimestre. 

Seguem as informações para a organização das provas do 2º bimestre: 

 

1) Calendário Acadêmico 

a. 23 a 27/11: Provas Regimentais e Provas Semipresenciais do 2º bimestre de 

2020/2;  

b. 02 a 04/12: Provas de Segunda Chamada Regimentais, Provas de Segunda 

Chamada Semipresenciais e Provas Substitutivas; 

c. 04/12: Último dia letivo do 2º semestre; 

d. 8 a 11/12: Exames Finais. 

 

2) Provas Regimentais e Semipresenciais 

a. As provas serão realizadas na forma online; 

b. Prova com 07 questões, valendo 1,0 (um) ponto cada questão, totalizando 7,0 

(sete) pontos; 

c. Cada questão terá quatro alternativas de respostas (a, b, c e d), sendo 

apenas uma correta; 

d. Trabalhos e atividades solicitados pelo professor, totalizando 3,0 (três) 

pontos; 

e. O período de provas será das 18 h do dia 23/11 às 22h30 do dia 27/11;  

f. O aluno poderá fazer a prova no horário que melhor lhe convier, 

independente do seu horário da aula normal. 

 

3) Provas de Segunda Chamada (Regimentais e Semipresenciais): 

a. Prova com 07 questões, valendo 1,0 (um) ponto cada questão, totalizando 7,0 

(sete) pontos; 

b. Trabalhos e atividades solicitados pelo professor, totalizando 3,0 (três) 

pontos; 

c. O período de provas será das 18h do dia 02/12 às 22h30 do dia 04/12. 

d. O aluno poderá fazer a prova no horário que melhor lhe convier, 

independente do seu horário da aula normal. 
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4) Provas de Exames Finais 

a. Prova com 10 questões, valendo 1,0 (um) ponto cada questão, totalizando 

10,0 (dez) pontos; 

b. O período de provas será das 18h do dia 08/12 às 22h30 do dia 11/12. 

c. O aluno poderá fazer a prova no horário que melhor lhe convier, 

independente do seu horário da aula normal. 

 

 

Eventuais dúvidas devem ser compartilhadas com os professores ou com a 

Coordenação de Curso. 

 

Guarapuava, 03 de novembro de 2020. 
 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 

Profª Bernadete Aparecida Silveira 

Coordenadora Pedagógica 


