
 
REGULAMENTO DOS ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO PARALELA  

 
Critérios elaborados pela Comissão constituída pela 
Portaria Nº 029, de 28 de novembro de 2016 para 
normatizar os procedimentos para realização da 
Recuperação Paralela no Campus Camaçari do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 

 
 
Considerando: 
 

• A Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB Art. 24, inciso V, 
alínea “e”, que garante a “obrigatoriedade de estudos de recuperação, 
de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo 
rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino 
em seu regimento”; 

 
• A Organização Didática de 20 de novembro de 2008, aprovada pelo 

Conselho Diretor em 16 de dezembro de 2008, Capítulo IX - Da 
Avaliação, Art. 53; 

 

• A necessidade de normatização dos procedimentos de recuperação 
paralela. 

 
A Direção Geral do Campus Camaçari, do Instituto Federal da Bahia, 
regulamenta os seguintes procedimentos administrativo-didático-pedagógicos 
para a realização da Recuperação Paralela no âmbito dos cursos ofertados no 
campus, para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nas modalidades 
Integrado e Subsequente. 
 

Disposições Gerais 
 
Art. 1º Os estudos de Recuperação Paralela constituiem-se parte integrante do 
processo de ensino e aprendizagem, em busca da superação de dificuldades 
específicas encontradas pelo estudante durante o seu percurso escolar e 
deverão ser estruturados de maneira a possibilitar a recuperação de nota e de 
conteúdos não assimilados satisfatoriamente. 
 
Art. 2º  Para a realização da recuperação de conteúdos e de nota, os docentes 
deverão adotar os seguintes procedimentos: 
 
I - Indicar a metodologia para os estudos de recuperação no plano de ensino 
semestral/anual do componente curricular e, em sala de aula, para os 
estudantes, sempre no início de cada período letivo; 
 
II - Para a modalidade integrada, realizar a Recuperação Paralela 
obrigatoriamente em turno distinto do regular, preferencialmente em horário de 



Atendimento ao Aluno (ATA), ou em horário combinado previamente com a 
turma; 
 
III - Para modalidade subsequente, realizar a Recuperação Paralela em turno 
regular.  
  
Parágrafo Único. O período para realização do(s) instrumento(s) de avaliação 
para recuperação será definido em calendário acadêmico e os espaços 
disponíveis no campus para tal realização serão reservados na Diretoria de 
Ensino (DIREN).  
 
Art. 3º Caberá à DIREN e à Coordenação Técnica-pedagógica (COTEPE) 
acompanhar o processo de execução da Recuperação Paralela, fornecendo 
orientações e subsídio técnico e pedagógico. 
 

Da Recuperação de Conteúdos 
 

Art. 4º A recuperação de conteúdos é concebida como um processo didático e 
pedagógico que visa ao efetivo desenvolvimento dos estudantes através da 
oferta de novas oportunidades de aprendizagem. Tendo como fundamento 
aspectos qualitativos, o respeito à diversidade de características e de ritmos de 
aprendizagem dos alunos, ela poderá ocorrer das seguintes formas: 
 
I – Através de momentos programados especificamente para atendimento dos 
estudantes que apresentarem dificuldades em conteúdos relacionados a uma 
avaliação anterior, e poderá ser desenvolvida de forma individual ou coletiva, em 
turno oposto ao de realização do curso, para o curso integrado e em períodos 
específicos, indicados no plano da disciplina, para o curso subsequente.  
 
II - Por meio de recuperação contínua na sala de aula, durante a revisão de 
conteúdos. 
 
Art. 5º A recuperação dos conteúdos não aprendidos deverá obedecer aos 
seguintes critérios: 
 
I - Ser desenvolvida após a divulgação dos resultados das avaliações realizadas 
ao longo da unidade ou semestre, conforme a modalidade de ensino; 
 
II – Os conteúdos inseridos da recuperação deverão ser compatíveis com os 
trabalhados na avaliação que gerou o diagnóstico, visto que a recuperação de 
conteúdos deverá ser pensada como princípio derivado da própria avaliação; 
 
III - Deverão ser utilizadas novas estratégias de ensino-aprendizagem sobre os 
conteúdos não aprendidos para resultar numa significativa melhoria na 
progressão dos alunos com dificuldades, de forma a contemplar os seus 
diferentes estilos de aprendizagem, como por exemplo: correção das questões, 
pesquisas, estudos dirigidos, resolução de estudos de caso e outros.  
 
Art. 6º São definidas as atribuições para a realização da recuperação de 
conteúdos da seguinte forma: 



 
I - Ao professor da disciplina cabe: informar à DIREN sobre a demanda por 
agendamento de espaço no Campus; divulgar aos alunos a data e horário dos 
encontros agendados; realizar a recuperação dos conteúdos; e realizar 
levantamento de frequência em todos os momentos de estudos de recuperação; 
 
II - À DIREN cabe: garantir o espaço na data e horário que atendam à turma 
demandante em tempo hábil ao cumprimento dos prazos estabelecidos em 
calendário acadêmico. 
 
III - Cabe ao estudante participar efetivamente dos estudos de recuperação 
posicionando-se, inclusive, sobre as dúvidas e dificuldades de compreensão ou 
solicitando novos esclarecimentos sobre conteúdo cobrado nas avaliações. 
 
IV - A COTEPE deverá auxiliar e analisar os métodos e procedimentos de 
ensino- aprendizagem, bem como prestar assessoria técnica na elaboração das 
novas estratégias de intervenção pedagógica, sempre que solicitada. 
 
Art. 7º As estratégias utilizadas nas aulas ou estudos de recuperação deverão 
ser compartilhadas e discutidas em reuniões periódicas das coordenações de 
área e de curso, visando a integração e troca de experiências entre professores, 
bem como o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem. 
 

Da Recuperação de Notas 
 
Art. 8º A recuperação de nota realizar-se-á após o cumprimento da etapa de 
recuperação de conteúdo e deverá obedecer aos seguintes critérios: 
 
I - Deverão ser realizadas recuperações de notas até o final de cada unidade 
didática, conforme definido em calendário acadêmico; 
 
II - Os conteúdos a serem avaliados na recuperação devem ser os mesmos que 
foram trabalhados na unidade ; 
 
III – O instrumento de avaliação deverá demandar o mesmo nível de 
aprendizagem exigido nas avaliações regulares; 
 
IV – O instrumento de avaliação será definido pelo professor de acordo com as 
especificidades da disciplina; 
 
V - Para os componentes curriculares cuja avaliação sempre envolver trabalhos 
práticos, a recuperação da nota será processual, com as reorientações 
necessárias a cada etapa avaliativa realizada, evitando o acúmulo de atividades 
ao final da unidade didática; 
 
VI - A pontuação da avaliação na recuperação deverá ser equivalente à(s) 
avaliação(ões) regular(es) realizada(s) anteriormente. Se o docente adota a 
média ponderada nas avaliações regulares, deverá realizar a recuperação de 
nota valendo dez. Se o docente adota a soma direta nas avaliações regulares, 
deverá realizar a recuperação de nota considerando a avaliação regular de maior 



pontuação e, esta deverá ser somada às notas das outras duas realizadas 
regularmente. 
 

VII Para a definição da nota do estudante na unidade didática deverá prevalecer 
a maior nota obtida entre as avaliações regulares e avaliação de recuperação da 
aprendizagem. 
 
 
Art. 9º. O estudante que obtiver nota que represente menos de 60% do valor da 
média na unidade didática terá direito à recuperação da aprendizagem 
correspondente ao(s) componente(s) curricular(es) avaliado(s), durante o 
processo de aprendizagem.  
 
Art. 10 Não terá direito à avaliação de recuperação da aprendizagem o 
estudante que não realizou uma das atividades avaliativas, ou que tenha 
frequência na disciplina inferior a 75% no período em que os conteúdos 
avaliados foram trabalhados.  
 
§1° O direito a recuperação de nota e o direito a realização da atividade avaliativa 
de recuperação não são condicionados a presença do estudante no encontro de 
Recuperação Paralela. 
 
§2° Ao estudante que faltar a RECPAR será facultado o direito à segunda 
chamada nas condições estabelecidas na Organização Didática no Art.50. 
 
Art. 11 Cabe ao docente agendar junto à DIREN e informar os estudantes a data, 
horário e local da avaliação de recuperação. 
 
Art. 12 A avaliação de recuperação deverá, obrigatoriamente, ser aplicada em 
turno distinto ao regular, ressalvados os casos de cursos que funcionam em 
período integral e cursos noturnos. 
 

Disposições Gerais 
 
Art. 13 As avaliações de recuperação de nota deverão ser entregues ao aluno 
após a realização de todos os registros acadêmicos.  
 
Art. 14. Os casos omissos serão encaminhados à Coordenação Pedagógica e, 
caso necessário, serão também encaminhados ao Conselho de Curso. 
 
Art. 15 Propõe-se que o presente documento seja revisado a cada dois anos. 
 
 
 
Comissão para Regulamentação dos Estudos de Recuperação Paralela 
Portaria Nº 029, de 28 de novembro de 2016 


