
AVALIAÇÃO
FINAL
nas disciplinas on-line
Saiba como realizar seus exames por meio 
do CANVAS.

A SEGUIR



Tome   
Nota

Apresentação

Vamos lá?

Não deixe de ler e tirar suas dúvidas.  

Caro(a) Aluno(a),

O momento da avaliação das disciplinas 
on-line se aproxima e, em decorrência 
das orientações de isolamento e 
distanciamento social, essas avaliações 
serão realizadas na plataforma que você 
já conhece, o CANVAS.

Para que tudo ocorra da melhor maneira 
possível, montamos esta cartilha com 
orientações e regras indispensáveis para 
a realização das avaliações.

?



 Quando
 serão as Avaliações?

As avaliações on-line estarão disponíveis da seguinte forma: 

Não será necessário realizar o agendamento prévio para que 
a prova seja liberada. Basta definir um dia e horário dentro do 
período especificado acima para realizar sua avaliação, que já estará 
disponível no CANVAS.

Você só possui 1 (uma) única tentativa para realização da avaliação.

Data de Início: 

A partir das: 00h00
08/06/2020

Data Final: 

Até as:

22/06/2020
23h59  24 horas

Por dia.

Durante

Tome   
Nota



COMO SERÁ A AVALIAÇÃO?
Ao dar início à realização da avaliação, iniciará a contagem de tempo. 

Este é o tempo que você terá para realizar a Avaliação!

11h30

13h
Mas, lembre-se, concluindo a 
prova antes desse período, basta 
entregá-la.

Se iniciar sua avaliação às 

você deverá encerrá-las às

Exemplo:

•	 Não saia da página da avaliação! 

•	 Se por algum motivo você sair 
da página da avaliação, o tempo 
continuará sendo contabilizado 
e, após 1h30, a avaliação será 
encerrada. 

•	 Ao sair da página, a seção de 
login será encerrada e a avaliação 
considerada concluída. 

1h30min 

Dica do NEaD:



PASSO 1: 
Você deverá acessar o CANVAS.

PASSO 2: 
Entrar na Disciplina. 

COMO ACESSO A AVALIAÇÃO?



Este é o tempo que você terá para concluir sua avaliação!

1h30Tome   
Nota

PASSO 3: 
Ir a “Módulos” .

PASSO 4: 
Clicar em “Avaliação Final”, no 

final da página e em seguida em 
"Fazer Teste"

PRONTO!
Você vai iniciar a sua avaliação. 

COMO ACESSO A AVALIAÇÃO?COMO ACESSO A AVALIAÇÃO?



DÚVIDAS SOBRE A AVALIAÇÃO?

O que fazer?

Em caso de dúvidas técnicas 
sobre a Avaliação Final, vamos 
disponibilizar links de reuniões 
para que, junto com a equipe 
do NEaD, vocês possam ter 
todo apoio necessário para a 
realização da Avaliação.

Onde?

No Menu lateral esquerdo da 
plataforma CANVAS, você tem 
acesso ao item “Ajuda”, com 
alguns canais de atendimento à 
equipe de suporte técnico para 
esclarecimento de dúvidas e 
ajuda na plataforma.



COMO SERÁ A CORREÇÃO E NOTA?

A correção das avalições 
será de forma automática e 
logo você terá acesso à sua 
pontuação final.

Você poderá verificar o gabarito da 
sua Avaliação no próprio CANVAS.

A partir do dia 

Marque na Agenda

23/06



DICAS    
    ESSENCIAIS 1/3

AO INICIAR SUA AVALIAÇÃO, 
CLIQUE SOMENTE UMA VEZ.

Se você clicar mais vezes pode, 
inadvertidamente, clicar em 
“Enviar Teste” e finalizar sua 
avaliação sem respondê-la.

Se estiver com dificuldades 
para acessar a sua avaliação ou 
carregar a plataforma CANVAS, 
veja se está tudo bem com a 
Internet da sua casa.

CUIDADO COM O CLICK

VÁ COM CALMA!

Tente não ficar clicando várias 
vezes seguidas. Isso pode 
sobrecarregar o sistema e 

travar a sua prova!



DICAS    
    ESSENCIAIS 2/3

AO INICIAR SUA AVALIAÇÃO, 
CLIQUE SOMENTE UMA VEZ.

Deixar seu dispositivo “logado” 
na Plataforma CANVAS por 
muito tempo pode causar 
lentidão do sistema e atrapalhar 
sua prova.

Por isso, uns minutos antes de 
começar o teste, saia do site e 
entre novamente em seu login.

DÊ UMA PAUSA!
SE A INTERNET CAIR, 

NÃO PIRE!



DICAS    
    ESSENCIAIS 3/3 

SE A CONEXÃO CAIR, RESPIRE 
FUNDO!

Tente desativar o Wi-Fi do 
computador e conectar 
novamente. 

Não deu certo?
Reinicie o modem da Internet. 
Desconecte da tomada, 
aguarde alguns instantes e ligue 
de novo.

Atenção redobrada às 
questões com imagens! 

Cuidado ao clicar na foto ou tentar 
dar zoom, isso pode recarregar a 
página ou conduzir a algum erro.

!



PARA TIRAR 
NOTA MÁXIMA!

Fique atento às datas. Esteja em um lugar silencioso, 
para que fique concentrado.

Fique atento ao horário 
que iniciará a avaliação.

Após responder a todas as 
questões, clique em “Enviar 
teste” para concluir a sua 

avaliação.

PARA FINALIZAR
SUA AVALIAÇÃONão se distraia com aparelhos 

celulares.

Inicie a avaliação somente 
quando tiver o tempo 

disponível para a conclusão.
Não saia da página da 

avaliação.

INICIAR

X

X



TENHA UMA EXCELENTE 
AVALIAÇÃO!

OBRIGADO! 

Equipe do NEAD
Acreditamos na educação como meio de transformação social!


