
 
 

 

COMUNICADO DIRAC nº 05/2020 

 

Prezados estudantes, devido a Pandemia do COVID-19 e orientações da 

Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, a Faculdade Cristo Rei, com 

autorização e orientação do Ministério da Educação, suspendeu suas atividades 

presenciais, porém mantendo as atividades acadêmicas, ministrando suas aulas de 

maneira não presencial, através da Plataforma Moodle, para todos os Cursos de 

Graduação da IES.  

Conforme Calendário Acadêmico, na semana de 13 a 17 de abril, as atividades 

avaliativas do primeiro bimestre foram ofertadas aos alunos da Faculdade Cristo Rei, 

por meio da Plataforma Moodle contando com a intervenção adequada e em tempo 

real de cada docente. 

De acordo com o Comunicado DIRAC nº 04/2020, o aluno que não realizou a 

entrega da Folha de Respostas até as 23h59 do dia 17/04/2020, poderá solicitar a 2ª 

Chamada de Prova, através de Requerimento no Portal do Aluno. Devido à 

excepcionalidade do momento em virtude da Pandemia do COVID19, a Direção 

Geral da FACCREI isentou a taxa para os requerimentos de segunda chamada 

de provas do primeiro bimestre de 2020/1, contribuindo assim, de maneira 

responsável com o momento que todos vivemos. 

Para tanto, a Direção Acadêmica, por meio da Coordenação de Gestão 

Acadêmica, destaca as seguintes orientações acerca do referido requerimento: 

1. O requerimento de segunda chamada de prova deverá ser solicitado até 

as 23h59 do dia 23/04/2020; 

2. O estudante deverá fazer um requerimento por disciplina, portando, a 

título de exemplo, se ficou sem entregar a folha de respostas de duas 

disciplinas, deverá fazer dois requerimentos; 

3. O requerimento será apreciado pela Coordenação de Curso até o dia 

24/04/2020, o coordenador deliberará pelo deferimento ou não do 

mesmo; 

4. Após o deferimento do requerimento, o estudante receberá a prova 

solicitada e a folha de respostas até as 23h59 do dia 28/04/2020. As 

mesmas estarão disponíveis em seu Portal do Aluno, através de 



 
 

documento anexo ao requerimento por ele solicitado, onde deverá fazer 

o download das mesmas para realiza-la; 

5. O estudante deverá postar sua folha de respostas no AVA Moodle, na 

disciplina solicitada, em tópico específico para Segunda Chamada de 

Prova, até as 23h59 do dia 04/05/2020; 

 

Para requerer a Segunda Chamada de Provas o estudante deverá seguir os seguintes 

passos: 

1. O estudante deverá acessar o Portal do Aluno com seu login e senha; 

2. Na tela inicial, ir à aba “Secretaria” e clicar no ícone “Requerimentos”; 

3. Na tela Requerimentos clicar em “+Solicitar Requerimento”; 

4. Na tela Solicitar Requerimento, deverá selecionar a matrícula referente ao 

semestre 2020/1, selecionar o requerimento “Segunda Chamada de Prova” e 

descrever no campo “Observação” para qual disciplina está solicitando a 

segunda chamada e o motivo de não ter entregado a folha de respostas dentro 

do prazo. O estudante poderá ainda nesta tela anexar documentos que 

comprovem o motivo da não realização da postagem dentro do prazo. 

5. Após todos os passos acima o estudante deverá clicar em “Salvar Solicitação”; 

6. Os passos acima deverão ser feitos para cada uma das disciplinas que o 

estudante requerer segunda chamada de prova. 

 

Para fazer o download da prova o estudante deverá seguir os seguintes passos: 

1. O estudante deverá acessar o Portal do Aluno com seu login e senha; 

2. Na tela inicial, ir à aba “Secretaria” e clicar no ícone “Requerimentos”; 

3. Encontrar o requerimento “Segunda Chamada de Prova” e clicar no 

botão “Detalhar”; 

4. Ir até o final da página e realizar o download dos documentos. 

5. Os passos acima deverão ser feitos para cada uma das disciplinas que 

o estudante requereu segunda chamada de prova. 

 

Para postar a folha de respostas da prova, o estudante deverá acessar o AVA 

Moodle, acessar a disciplina que fez a solicitação, ir ao tópico específico para a 

entrega da prova e anexar a mesma. 



 
 

O Sistema de recuperação permanece inalterado, sendo através da Avaliação 

substitutiva presencial semestral, o qual ocorrerá no final do semestre letivo, conforme 

previsão em Calendário Acadêmico da FACCREI, amplamente divulgado. 

 

Qualquer dúvida e/ou necessidade, seguimos à disposição pelos e-mails: 

gestaosac@faccrei.edu.br; secretaria@faccrei.edu.br e ensino@faccrei.edu.br. 

 

Atenciosamente; 

Profª Cristiane Fernandes 

Diretoria Acadêmica - DIRAC 

FACCREI 
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