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PER 3 – AVALIAÇÕES – PVANet Moodle 

 

Sobre a dilação de prazo em atividade/avaliação pelo PVANet Moodle, para estudantes 

atendidos/as pela UPI, informamos o seguinte:  

 

1. A plataforma oferece a opção “Atividade” com a qual o/a professor/a pode 

disponibilizar para toda a turma atividades/avaliações, estabelecendo horários de início e 

término comuns.  

 

2. Caso seja preciso oferecer a dilação de prazo em uma atividade/avaliação para 

um/a estudante acompanhado/a pela UPI, há, na plataforma, a ferramenta “Sobreposição 

de usuário”. Com ela o/a professor/a pode gerenciar a data e/ou o horário de entrega 

específicos para um/a estudante ou para vários/as. Nesse caso apenas o/a estudante 

credenciado/a para tanto pelo/a professor/a terá acesso a essa informação. Isso deve ser 

realizado da seguinte forma: 

 

a) Depois de configurado o tipo de “Atividade” a ser disponibilizada, clique na 

engrenagem no canto direito da tela. Clique na opção “Sobreposição de usuário” e, em 

seguida, em “Adicionar sobreposição de usuário”. 

b) No primeiro campo, escolha o/a estudante a quem será oferecido o recurso 

diferenciado e defina a data e/ou o horário de entrega para ele/a. Clique em “Salvar”.  

c) Caso haja mais de um/a estudante nessa turma a quem deva ser oferecida a dilação, 

depois de fazer as definições de data e/ou horário de entrega, clique em “Salvar e fazer 

outra sobreposição”, uma vez que será necessário fazer a sobreposição individual, para 

cada caso. 

 

 

Os/as estudantes atendidos/as pela UPI devem ser informados/as, individualmente e 

antecipadamente, pelo/professor/a sobre os horários de início e término daquela 

atividade/avaliação. 

 

A UPI orienta que esse gerenciamento de tempo seja utilizado em atividades/avaliações 

com prazos de duração média de até 3 horas. Para aquelas cujos prazos são maiores, por 

exemplo, as atividades/avaliações com 1 dia de duração, ou não será necessário tempo 

suplementar ou a necessidade da dilação pode ser acordada entre estudante e professor. 

 

Atenciosamente,  

Equipe UPI 

Unidade Interdisciplinar de Políticas Inclusivas - UPI 

Pró-Reitoria de Ensino - PRE/UFV 

(31) 98733-9786 
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