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Guia Prático sobre DP/ADAP – 2016/2 

 

Regimes e Matrícula 
 

Em síntese, para os alunos regulares, existem dois grandes modelos:  
  

 Disciplinas presenciais: subdivide-se em duas modalidades:  
o Presencial: duas aulas presenciais aos sábados, mais a prova presencial 

(10 questões múltipla escolha / 0-10 pontos) que será realizada também 
em um sábado. 

o Online: atividades exclusivamente no Blackboard, mais a prova 
presencial que ocorrerá em um sábado (10 questões múltipla escolha / 
0-10 pontos). 

 Disciplinas EaD: para dps ou adaps de disciplinas EAD, o aluno deverá cursar 
a disciplina, observando a participação nos fóruns de dúvida e na avaliação 

on-line (0-3 pontos) e na avaliação presencial (14 questões múltipla escolha 
/ 0-7 pontos) que ocorrerá nos dias 10/11 e 11/11. 

 
O aluno DPU (dependente de último semestre) e o retido de semestre por 

reprovação podem também ser inseridos no regime Regular, com aulas em classe, no 
semestre normal de oferecimento da disciplina, seguindo todas os prazos do calendário 
acadêmico comum. 

 

Após a solicitação de matrícula, a inserção em cada um dos regimes e modalidades 
é feita por critério institucional, não cabendo ao aluno a opção.  

 
Findo, também, o prazo para matrícula, aqueles que não se inscreveram somente 

poderão cursar as disciplinas de DP/Adap no próximo semestre. 
 

Atividades e Datas 

 
Regime assistido presencial: as duas aulas estão marcadas para o dia 24/9 e 8/10, 

nos períodos da manhã (8h00min às 12h00min), sempre, no campus Liberdade. O Professor 
responsável pela disciplina poderá utilizar o Blackboard para complementação, indicando 
material adicional, se entender pertinente. 
 

Regime assistido online: todas as atividades têm início em 17/9. Cada professor 

indicará a bibliografia a ser estudada, podendo ainda postar materiais adicionais, se 
entender pertinente. 
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Dps/adaps de disciplinas EaD: observar manual do EaD 20% disponível no aluno on-
line. 

 

Provas 

 
As provas dos regimes regular e EAD observam os respectivos calendários. 
 
As provas do regime assistido (presencial e online) ocorrerão em data que será 

confirmada em breve, sempre em um sábado, no campus Liberdade, das 8h00min às 
12h00min, não sendo admitida a entrada em sala após 8h30min. O aluno receberá todas as 
suas provas na mesma sala e deverá terminá-las até 12h00min, não podendo se ausentar 
durante a realização.  

 

Sistema de Avaliação 
 
 Regime assistido (presencial e online): haverá uma única avaliação, nos termos  

acima, valendo de zero a dez. Se o aluno obtiver nota igual ou superior a sete, estará 
aprovado. Se obtiver nota inferior a quatro, estará reprovado. Se obtiver nota igual ou 
superior a quatro e inferior a sete, irá para reavaliação. A participação em fórum não será 
avaliada para nenhum fim. 
 
 Regime regular (aluno dpu): observam as regras comuns das turmas regulares  
(manual do aluno). 
 

EAD (dp/adap de disciplinas EaD): observam critério específico das disciplinas EaD 
disponível no aluno on-line (manual do EaD 20%). 

 

FAQ 
 

1. Não consigo acessar a plataforma Blackboard ou a disciplina não aparece. 
Verifique no Aluno Online e, posteriormente, na Central de Atendimento ao Aluno, se sua 
matrícula na disciplina está regularizada. Em caso positivo, envie e-mail com seu nome, 
registro acadêmico (RA), curso e descrição detalhada do problema ou mensagem de erro 

para graduacao.ead20@fmu.br. 
 

2. Consigo acessar minhas disciplinas na plataforma Blackboard, mas estou com problemas 
com algum elemento do ambiente virtual. 

Contate o suporte técnico por meio da própria plataforma. 

 
3. Fiquei com dúvida a respeito de alguma informação sobre o estudo da disciplina. 
Consulte o Professor da disciplina, que responderá no fórum de dúvidas. 

mailto:graduacao.ead20@fmu.br
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4. Não compareci às aulas nem participei das atividades no Blackboard. Serei reprovado? 

Se o regime da disciplina DP/Adap for o assistido (presencial ou online), não haverá 
reprovação por falta. Se o regime for o regular, aplicam-se as regras comuns da disciplina, 

devendo o aluno ter, no mínimo, 75% de presença. Se, por fim, o regime for o de EaD, 
aplicam-se as regras específicas do EAD, cabendo reprovação pela não participação em 

atividades. 
 

5. Faltei no dia da avaliação. O que fazer? 
Ressalvado o regime regular, não há prova substitutiva na DP/Adap. 
 

6. Não consegui efetuar minha matrícula em alguma disciplina. É possível reabrir o prazo? 
Não é possível. Nesse caso, a disciplina poderá ser cursada a partir do próximo semestre.  

 
7. Não consigo efetuar o trancamento da minha disciplina. Como proceder? 

Se estiver dentro do prazo para trancamento e, no Aluno Online, isso não for possível, 
procure a Central de Atendimento ao Aluno. 

 
8. Qual o procedimento para vista e revisão de prova? 
Não há possibilidade de vista ou revisão de prova nas disciplinas de DP/Adap.  


