
 

 

                                                                            

Coordenação de Atividades Complementares- EaD 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO NED* – ED/ASE – 2020/02 

INFORMAÇÕES GERAIS DATA* 

Inscrições para o ED/ASE 30/06/2020 a 01/09/2020 

Inscrições para MULTIPLICAD@R ED/ASE 10/08/2020 A 26/08/2020 

Reunião Geral com os MULTIPLICAD@RES ED/ASE 02/09/2020 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS - Calendário ED*  

Realização da Tarefa 01 (T1) 10/09/2020 a 21/09/2020 

Realização da Avaliação 01 (AV1) 25/09/2020 a 05/10/2020 

Realização da Avaliação 02 (AV2) 09/10/2020 a 19/10/2020 

*Ao realizar as atividades do NED ED no prazo determinado acima, será liberado em seu Portal o ASE (Atividade   Supervisionada de Ensino) que, se validada 
pontuará 0,50 ponto na N2 em todas as disciplinas em que estiver matriculad@. 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS - Calendário ASE* DATA* 

Realização da Tarefa 01 (T1)                 23/10/2020 a 02/11/2020 

Realização da Avaliação 01 (AV1)         06/11/2020 a 16/11/2020 

Realização da Avaliação 02 (AV2)         20/11/2020 a 30/11/2020 

*Não há requerimento das Atividades Substitutivas do ASE 

Calendário do Requerimento das Atividades Substitutivas do ED*                  DATA* 

Requerimento da (s) Atividades Substitutivas (T1, AV1e AV2)       01/12/2020 a 07/12/2020 

Realização da (s) Atividades Substitutivas (T1, AV1e AV2)  11/12/2020 a 16/12/2020 

*As datas poderão sofrer alterações em conformidade com o calendário da Instituição. 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

1 - Segundo PORTARIA nº 001/2015 – PROEAD, que dispõe sobre o modo de validação e realização horas/atividades do NED – ED e ASE serão considerados 
semestralmente: 

I - Realização de todas as Atividades propostas pelo NED ED, no prazo normal estipulado, para a liberação do ASE. Caso a atividade do ED não seja realizada no 
prazo normal (entenda-se como prazo normal, a Atividade realizada dentro do calendário NED ED de forma não substitutiva) não será liberado o ASE;  

II - Pontuação, com nota mínima de 6,0 (seis), em uma das duas avaliações (AV1 ou AV2) relacionadas aos conteúdos das atividades propostas pelo NED no 
respectivo período do ED/ASE e não tirar zero na outra Atividade. 

III- Validação, por parte do Professor Supervisor de Área, da Tarefa 1 – Produção e Texto do ED/ASE. 

2 – ATENÇÃO às datas de execução das Atividades! Não perca o prazo 

3 - A publicação do gabarito ocorre de forma automática ao término da atividade (AV1 e AV2) 

4 – Para tirar qualquer dúvida ou fazer sugestões: procure o MULTIPLICADOR ACADÊMICO-NED em sua sala de aula ou nos plantões presenciais – matutino 
10h50 às 12h05 e vespertino 17h40 às 18h55.  

ATENÇÃO! 

ED = horas de atividades complementares de ensino 

ED + ASE = horas de atividades complementares e 0.50 (meio ponto na N2) 

 

 


