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CALENDÁRIO E ORIENTAÇÕES CURSO DE EVENTOS (polo ARAGUATINS) E CURSO
HOSPEDAGEM (polos MATEIROS E PALMAS) – mês de prorrogação
ANO 2019
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ATIVIDADES
3 Último dia para postagem das atividades e a ATIVIDADE FINAL O TCC
7 ENVIO coordenador das planilhas com as notas completas dos alunos (VIDE MODELO)
9 Apresentação SOCIALIZAÇÃO do TCC
16 EXAME FINAL (alunos com disciplinas sem médi)
19-22 Finalização das notas, fechamento dos diarios do curso

APRESENTAÇÃO E DIA DE SOCIALIZAÇÃO (9 de fevereiro de 2019)
Formato: cada grupo de alunos TCC fara a apresentação em formato: de cartaz (cartolina),
banner, Datashow (se podo dispuser) e apresentará para os colaboradores e mediador
presencial os resultados encontrados no estudo/trabalho realizado.
Equipe envolvida:
Coordenadores: elaborar o roteiro e data dentro do calendário do seu curso.
Mediadores presenciais: marcar com os alunos horário e receber os alunos nos polos e auxilialos na forma que irão apresentar e recepcionar os colaboradores* que participarão da
apresentação, registrar as ações.
Mediadores distancia: Convocar e alertar os alunos sobre a data, bem como convidar os
colaboradores para participar da apresentação data e local.
Alunos: apresentar os principais resultados.

*Colaboradores: são empresas, pessoas, locais em que os alunos realizaram coletas de dados,
estudo de caso, etc. (caso tenho ocorrido).
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EXAME FINAL (7 de fevereiro de 2019)
Conforme Plano do curso:
9.3 EXAME FINAL DE RECUPERAÇÃO
O cursista que, em um ou mais componentes curriculares, deixar de apresentar o
resultado previsto para a aprovação final (no final do curso), estará convocado para
realizar o processo de recuperação final, através do exame final de recuperação,
desde que tenha frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) nos
componentes curriculares.

Com a planilha de notas enviada pelo mediadores a distância ATÉ dia 7 de fevereiro. Será
elaborada e disponibilizado o EXAME FINAL para os alunos assim relacionados e listados na
planilha como aptos a realizarem o EXAME.
Os exames serão aplicados via plataforma dentro da sala virtual** do curso: MODULO III –
EXAME FINAL DE RECUPERAÇÃO
** exceção polo de Mateiros: Será disponibilizado o EXAME na plataforma, mas pela falta
recorrente de internet no polo, poderá ser aplicado o EXAME FINAL RECUPERAÇÃO, impresso.
Os exames finais serão aplicados dentro do conteúdo ministrado durante o curso nas respectivas
disciplinas (apostila e materiais dos professores), para os cursista que NÃO atingiu a média, mas
cumpriu todos os requisitos do plano do curso. O EXAME FINAL Vale 100 pontos, sendo que o
aluno terá três tentativas de realizar a prova (quando aplicada na plataforma).

Equipe envolvida:
Coordenadores: elaborar as datas dentro do calendário do seu curso.
Mediadores presenciais: Receber os alunos nos polos e auxilia-los nas realização do EXAME
FINAL, registrar as ações. Avisar sobre as e as três tentativas.
Mediadores distancia: Convocar e orientar sobre o conteúdo e disciplinas que os mesmo terão
que realizar bem como a data do EXAME, computar a nota na planilha*** e disponibilizar para
a coordenação.
***Se polo Mateiros for aplicada prova impressa os MEDIADORES PRESENCIAIS deverão
imprimir a prova, aplica-la. Depois deverá escanear e enviar para o MEDIADOR A DISTÂNCIA
corrigir e atribuir a nota e lançar na planilha.
Alunos: apresentar nos polos no dia e horário agendado com o mediador presencial para
realização dos exames.
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FINALIZAÇÃO (19 a 22 de fevereiro de 2019)
Período de finalização onde deverá ser elaborada e computada na planilha final as notas dos
alunos aprovados no curso. E encaminhada para a coordenação do curso.

