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COMUNICADO 

 

 

PROVA INTEGRADA 

 

Comunicamos a todos(as) os(as) discentes do curso de graduação da Faculdade de 

Direito que será realizada a PROVA INTEGRADA no dia 13/11/2021, sábado, das 8h 

às 11h30. 

 

A PROVA INTEGRADA é uma importante ferramenta de avaliação do conhecimento, 

sendo composta por questões extraídas de provas do ENADE, OAB e concursos 

públicos e selecionadas a partir do conteúdo programático dos componentes 

curriculares de nossa faculdade.  

 

A PROVA INTEGRADA é individualizada para cada aluno(a), de maneira que conterá 

questões somente das disciplinas nas quais ele(a) está matriculado neste semestre, 

observando-se uma proporcionalidade de questões. Nas provas de alunos(as) de 1ª a 

9ª etapas estarão presentes todos os componentes, exceto os de eixo comum da 

Universidade (portanto, não fazem parte da prova os componentes Ética e Cidadania, 

Introdução à Cosmovisão Reformada, Princípios de Empreendedorismo e Projetos 

Empreendedores). 

 

Nas provas de alunos(as) de 10ª etapa somente serão cobradas as disciplinas 

Laboratório de Direito Público (para todos os discentes) Laboratório de Direito Privado 

(para todos os discentes) e Pensamento Econômico Brasileiro (esta última somente 

para os discentes nela matriculados). Não estarão na prova as disciplinas optativas 

(salvo Pensamento Econômico Brasileiro) nem as integrantes dos eixos temáticos.  

 

Observamos que a prova possuirá 3 horas de duração. Assim, para usufruir do tempo 

total de duração, o(a) discente deverá ingressar entre 8h e 8h30. O simulado terminará 

pontualmente às 11h30, de forma que o(a) discente que se logar no sistema após 8h30 

terá um tempo inferior a 3 horas para a sua conclusão.  

 

Como retribuição à participação, haverá concessão de horas complementares na 

seguinte proporção: 
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HORAS DE ENSINO: 

- 5h de atividades complementares na modalidade ENSINO para 

todos(as) os(as) alunos(as) que participarem (independentemente da 

pontuação no simulado); 

- ou 10h de atividades complementares na modalidade ENSINO para 

os(as) alunos(as) que atingirem um mínimo de 50% da prova.  

 

HORAS DE PESQUISA: 

Além das horas de ensino, haverá concessão de horas de pesquisa 

(somadas às de ensino), a depender da pontuação do(a) aluno(a), na 

seguintes proporção: 

 

- 10h de atividades complementares na modalidade PESQUISA para 

os(as) alunos(as) que atingirem de 60% da 74% da prova; 

- ou 15h de atividades complementares na modalidade PESQUISA para 

os(as) alunos(as) que atingirem de 75% a 89% da prova; 

- ou 20h de atividades complementares na modalidade PESQUISA para 

os(as) alunos(as) que atingirem 90% (ou mais) da prova.  

- OBS.: Não haverá concessão de horas de pesquisa para os(as) 

alunos(as) que não atingirem o mínimo de 60% da prova.  

 

A realização da prova integrada se dará por meio de plataforma online, acessível 

aos(às) alunos(as) por meio do TIA, no dia e horário supramencionados. 

 

A prova integrada conterá de 3 a 5 questões de múltipla escolha para cada 

componente curricular no qual o aluno esteja matriculado. 

 

Encorajamos a participação de todos(as) e ficamos à disposição para quaisquer 

dúvidas. 

 

A Coordenação 


