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No contexto das Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais- AENPE, a 
recuperação final representa um meio a fim de complementar o processo educativo, 
em busca da superação das lacunas na aprendizagem entre os estudantes, após as 
atividades avaliativas e da recuperação paralela- RECPAR realizadas durante os blocos 
1 e 2. 

O estudante que obtiver nota que represente menos de 60% do valor das atividades 
avaliativas referente às disciplinas ministradas nos blocos 1 e 2 poderá realizar a 
recuperação final dos(s) componente(s) curricular(es). 

O desempenho do estudante será registrado através de nota, compreendida entre 
0,0 (zero) e 10,0 (dez). 

Para a definição da nota final do estudante deverá prevalecer a maior nota entre a 
nota obtida ao final do bloco e a nota da recuperação final. 

Considera-se aprovado no componente curricular o discente que obtiver nota final 
igual ou superior a 60 % dos pontos após a Recuperação Final. 

Assim, em conformidade às Diretrizes Gerais do Planejamento Acadêmico para às 
AENPE 2021, do campus Camaçari, os estudantes matriculados nos cursos técnicos 
integrados, que cursaram as disciplinas ofertadas nos blocos 1 e 2, através da adesão 
ao modelo das AENPE 2021, poderão realizar a recuperação final dos componentes 
curriculares nos quais foram reprovados nos Blocos 1 e/ou 2, desde que atendam o 
seguinte critério: 

- Realização de todas as atividades avaliativas e de 75% das atividades assíncronas. 

Desse modo, o estudante terá a possibilidade de realizar uma Recuperação Final ao 
término do Bloco II, conforme dispõe o calendário acadêmico, para todas as disciplinas 
nas quais foi reprovado (disciplinas do bloco 1 e/ou bloco 2). 

 Será permitido que o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) fique aberto para os 
estudantes reprovados no bloco 1 apenas para acesso aos materiais de estudo. 

Na recuperação final, o docente deve priorizar os conteúdos desenvolvidos no bloco 
ao longo da disciplina que são essenciais para a sua progressão nos estudos. 



O instrumento de avaliação será definido pelo docente de acordo com as 
especificidades da disciplina. 

 Para os componentes curriculares cuja avaliação envolver trabalhos práticos, a 
recuperação poderá ser processual, com as reorientações necessárias a cada etapa 
avaliativa realizada, evitando o acúmulo de atividades ao final do período letivo. 

O instrumento de avaliação aplicado na Recuperação Final deverá demandar o mesmo 
nível de aprendizagem exigido nas avaliações regulares. 

A Diretoria de Ensino (DIREN), com o objetivo de evitar possíveis choques de horários 
ou sobrecarga de avaliações no mesmo dia, enviará um planejamento prévio de 
horários para aplicação, caso a escolha do professor seja por fazer uma avaliação 
Síncrona (Ex.: Prova).   

Para as atividades avaliativas assíncronas, basta o professor(a) informar previamente e 
em tempo hábil o prazo de entrega às turmas, bem como as orientações necessárias 
para realização do instrumento avaliativo ( exemplo: envio de tarefas, produções 
textuais, projetos, entre outros).  

 Ressaltamos que fica a critério do docente escolher o tipo de instrumento avaliativo 
que será utilizado na Recuperação Final , de acordo com os objetivos de aprendizagem 
de cada disciplina e em conformidade com os documentos e diretrizes institucionais. 

Cabe ao professor(a) divulgar antecipadamente e em tempo hábil aos estudantes e 
aos seus representantes discentes, bem como publicar no AVA: os conteúdos, o tipo 
de instrumento avaliativo que será aplicado, onde o instrumento avaliativo será 
disponibilizado, datas de aplicação ou prazo de entrega do(s) instrumento(s) 
avaliativo(s), entre outras orientações necessárias para a realização da Recuperação 
Final pelos discentes. 

Seguindo as orientações dos documentos que regulam as AENPE no campus, os 
instrumentos de avaliação nas AENPE serão realizados pelos(as) estudantes, 
preferencialmente, de forma assíncrona. Nas atividades síncronas deve ser prevista a 
possibilidade de ocorrência de instabilidades e indisponibilidade de acesso à internet 
para todos os participantes. Ocorrendo isso, recomenda-se a remarcação das 
atividades síncronas ou substituição por atividades assíncronas. 

Recomenda-se aos estudantes que farão a recuperação final que acessem o AVA da 
disciplina e retomem previamente os estudos dos conteúdos por meio do acesso aos 
materiais didáticos disponibilizados no AVA. 

É importante que os estudantes mantenham a participação, realizem as atividades 
das disciplinas no decorrer do bloco, e a RECPAR, quando necessário, com foco na 
recuperação do aprendizado ao longo do ano letivo. Sendo a recuperação final algo 
complementar e excepcional, portanto, para aqueles casos em que após a realização 
das avaliações regulares das disciplinas e da RECPAR ainda restaram lacunas no 
aprendizado. Assim, ao estudar, participar e realizar as atividades ao longo do 



processo de aprendizagem o estudante poderá ter um melhor aproveitamento, além 
de evitar o acúmulo de atividades no final do ano letivo. 
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