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SETOR DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – EaD 

CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 
 

 

PROGRAMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO - EXAME * 

1º Semestre/1º Módulo - Bloco 1 (Calouros) 
 

 

08/06/2013 (Sábado – Matutino) AVALIAÇÃO PRESENCIAL - EXAME 

Início da avaliação 07h30min Disciplina “Ensino e Aprendizagem em Educação a Distância” 

 

 

Início da avaliação 07h30min Disciplina “Inglês Instrumental” 

Início da avaliação 07h30min Disciplina de “Introdução à Computação” 

Horário Limite 11h30min 

*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio. 

Importante: Nesta programação, os acadêmicos deverão estar presentes no horário de início da avaliação em cada polo. Estes receberão 

a (as) avaliação (ões) ao mesmo tempo e farão as provas até o horário limite de término para que haja um melhor aproveitamento do 

tempo. O acadêmico só poderá se retirar da sala após 30 min do início das provas e a partir deste horário nenhum acadêmico (atrasado) 

poderá entrar para realizar as provas. 

 

 

 

 

 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROGRAD 
SETOR DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – EaD 

CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 
 

 

PROGRAMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO - EXAME * 

3º Semestre/3º Módulo – Bloco 1 (Veteranos) 
 

 

08/06/2013 (Sábado – Matutino) AVALIAÇÃO PRESENCIAL - EXAME 

Início da avaliação 07h30min Disciplina “Técnicas de Programação II”  

 

 

Início da avaliação 07h30min Disciplina “Políticas Públicas em Educação” 

Início da avaliação 07h30min Disciplina “Filosofia da Educação”  

Início da avaliação 07h30min Disciplina “Matemática Discreta” 

Horário Limite 11h30min 

*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio 

Importante: Nesta programação, os acadêmicos deverão estar presentes no horário de início da avaliação em cada polo. Estes receberão 

a (as) avaliação (ões) ao mesmo tempo e farão as provas até o horário limite de término para que haja um melhor aproveitamento do 

tempo. O acadêmico só poderá se retirar da sala após 30 min do início das provas e a partir deste horário nenhum acadêmico (atrasado) 

poderá entrar para realizar as provas. 

 


