
Tutorial para lançamento de notas das
recuperações



O Sistema acadêmico tentou prever formas mais comuns de recuperação. Contudo,
considerando a variedade de disciplinas, dificilmente seria possível prever todas as formas,
mas à medida em que houver demandas das coordenações, buscaremos com o NTI formas
de melhoria de cadastro.

Observe-se, que todas as opções começam desabilitadas. O docente as habilita conforme
sua estratégia de avaliação e recuperação.

Lembramos ainda que o objetivo da prova de recuperação é oferecer ao estudante um nova
oportunidade de demonstrar os conteúdos e/ou habilidades que dominou no decorrer da
unidade curricular, não sendo coerente com o espirito do legislado, a redução da nota do
estudante. Portanto, a recomendação é de que uma avaliação de recuperação que reduza a
nota do estudante, não seja considerada.



Situação 1: Substituindo Avaliações



Neste caso podemos substituir 1 ou mais avaliações por outra avaliação de igual valor e
peso. O sistema automaticamente vai descartar a de menor nota; Esta opção também
pode ser usada par registrar o lançamento de prova especial quando o discente faltar à
avaliação.

 No exemplo, o estudante teve melhor rendimento nas recuperações das Provas 1 e 3, e
o sistema já considerou a melhor nota. Ele faltou à prova 2 e requisitou Prova Especial, o
que foi lançado na segunda coluna, demonstrando que ele não fez a avaliação regular.

Situação 1: Substituindo Avaliações



Situação 2: Substituindo uma nota



Situação 2: Substituindo uma nota

O docente pode optar por não usar todas as colunas disponíveis. 

No exemplo, foi oportunizado ao estudante substituir a menor nota que alcançou entre
as avaliações.



Situação 3: Usando a média de cada avaliação



Situação 3: Usando a média de cada avaliação

Nesta situação, o docente deve lançar a média alcançada em cada uma das avaliações
na recuperação total.

 No exemplo, o discente alcançou 5, 6 e 6 nas avaliações regulares. Nas recuperações,
alcançou, 6, 7 e 8, respectivamente, (média 7). O Docente deve lançar a nota 7 como nota
da recuperação.



Situação 4: Usando a média



Esta situação usa de uma fórmula semelhante à da prova final: o docente aplica uma
avaliação que fará a média entre o que o discente teve nas avaliações regulares e a
nota desta avaliação.

Situação 4: Usando a média
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