
 
 

São Paulo, 15 de dezembro de 2021. 

 

À Comunidade Acadêmica — Orientações para a Avaliação AI 

 

Abaixo estão as dúvidas frequentes em relação à aplicação da AI: 

1. Quem são os estudantes elegíveis para realizar a AI? 
Todos os estudantes matriculados em Unidades Curriculares (UCs) que não atingiram 
percentual mínimo de 70% de rendimento para aprovação, embora tenham tido no 
mínimo 75% de frequência. Além disso, uma das seguintes somas de suas notas deve ser 
igual ou maior do que 40 pontos: A1 + A3 ou A2 + A3. 

2. Haverá comunicado para os estudantes a respeito da avaliação? 
Os estudantes aptos a realizar a avaliação AI receberão, por meio de e-mail e SMS, 
informações sobre o período para realização da avaliação e tutorial de acesso à 
plataforma. É importante que o estudante mantenha atualizado o cadastro do seu e-mail 
e do número do seu celular para receber tais informações. 

3. Como será a Avaliação AI? 
A avaliação AI será realizada no formato online na plataforma Ulife – Sala de Aula Virtual. 
O estudante com matrícula regular deverá realizar uma avaliação para cada UC em que 
estiver matriculado. 

Serão dois tipos de prova. A Avaliação Padrão será composta por 15 questões objetivas, e 
todas elas deverão ser respondidas pelo estudante. A Avaliação Personalizada será 
composta por 20 questões, das quais o aluno poderá selecionar exatamente 15 para 
responder.  

 

 

 



 
4. Em qual dia cada avaliação será realizada? 
A Avaliação AI ocorrerá, para todos os alunos, entre os dias 07 e 08 de fevereiro de 2022.  

5. Qual o horário da Avaliação A2? 
As avaliações estarão disponíveis entre 00h01 do dia 07 de fevereiro, data de abertura, e 
23h59 do dia 08 de fevereiro, data de encerramento. 

6. Quantas horas, a partir do início da avaliação, tenho para responder a 
AI? 

O estudante terá 3 (três) horas corridas, para cada UC em que estiver regularmente 
matriculado, contadas a partir do início da avaliação, para realizá-la. O horário de término 
da avaliação não será alterado, independentemente do horário de acesso do estudante às 
avaliações. 

7. E caso eu comece a prova às 22h do dia de encerramento? 

A data de encerramento da AI é às 23h59 do dia 08 de fevereiro, ou seja, caso o aluno 
inicie a avaliação após às 20h59 do dia 8 de fevereiro, o prazo máximo de término da sua 
prova será às 23h59, invariavelmente, mesmo que isso represente menos que o total de 3 
(três) horas corridas, apresentado no tópico anterior. Por isso, recomenda-se iniciar a 
avaliação com maior antecedência. 

8. Posso responder a avaliação pelo celular? 
Sim, é possível utilizar o celular para responder à AI. Os navegadores homologados pelo 
Ulife são: Google Chrome, Microsoft Edge (Nova Versão), Firefox e Safari. 

9. Como será a correção e o lançamento de notas? 
A correção de notas se dará de forma automática pela plataforma Ulife – Sala de Aula 
Virtual. O lançamento da nota no Ŭlife Aluno será feito após a análise dos recursos. 

 


