
I

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE

PORTARIA N°. 084, DE 08 DE MARÇO DE 2013.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO -
CAMPUS DE ALEGRE, no uso de suas atribuições, e, Memorando n°. 19-2013 Ifes/CAMPUS 
DE ALEGRE/DDE de 25/02/2013, resolve:

- Regulamentar, na forma do Anexo, o funcionamento da Recuperação Paralela no 
âmbito dos Cursos Técnicos ofertados pelo Campus de Alegre.

CARLOS HUMjBElRTO SANSON MOULIN
Dirstor-Geral

Port. n° 235, de 3C/03 2010 - DOU de 31/03/2010



MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Regulamentação interna referente aos 

Estudos de Recuperação Paralela

Art. 1o - A referida regulamentação visa atender ao que determina o Regulamento da Organização 

Didática da Educação Profissional Técnica de Nível Médio desta Instituição, em seu artigo 70.

Art. 2o - Os Estudos de Recuperação Paralela possuem o objetivo de garantir ao aluno a 

oportunidade de resgatar conteúdos de forma gradativa, com vistas à melhoria de seu desempenho 

ao longo do processo de ensino.

Art. 3o - Após a aplicação do instrumento de avaliação previsto no Regulamento da Organização 

Didática da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Instituição, o professor deverá fazer 

uma análise dos resultados obtidos, oportunizando estudos de recuperação dos conteúdos não 

assimilados, com nova oportunidade de avaliação a todos os alunos que não obtiveram 60% de 

aproveitamento.

§1° Aos alunos que obtiverem mais de 60% será facultada a realização da Recuperação Paralela.

§2° Ao longo do bimestre, deverão ser oportunizados pelo menos um momento de estudos de 

recuperação. A nova avaliação deverá acontecer ao final do bimestre, com equivalência de 

conteúdo e pontuação.

§3° A recuperação referente a exercícios, trabalhos e seminários não será obrigatória, desde que 

as atividades sejam realizadas sob a orientação e o acompanhamento do professor.

§4° No caso de disciplinas práticas em que a recuperação for condição para o prosseguimento do 

desenvolvimento das competências, deverá ser contemplada durante o desenvolvimento das aulas.

Art. 4o - Poderão ser utilizadas nas aulas ou nos estudos de recuperação paralela as seguintes 

estratégias: estudo dirigido, lista de exercícios, atendimento individualizado, monitoria, revisão do 

instrumento de avaliação, entre outros.



Art. 5o - Os atendimentos e/ou estudos de recuperação poderão ser feitos no mesmo horário 

regular. O professor poderá marcar estudos de recuperação em horário extraclasse, devendo 

informar ao aluno e ao Setor Pedagógico o horário e local de suas aulas.

§ 1o Caso o professor marque estudos de recuperação extraclasse, a frequência dos alunos deverá 

ser obrigatória, ficando a nova avaliação condicionada à mesma.

§ 2o A critério do professor, poderão ser disponibilizados exercícios e/ou outras atividades 

referentes aos conteúdos a serem resgatados, através das pastas individuais dos alunos no 

sistema acadêmico.

Art. 6o - Para efeito de registro acadêmico, deverá ser atribuída a pontuação total obtida pelo aluno 

no instrumento de avaliação utilizado após os estudos de recuperação.

Parágrafo único - Nos casos em que a nota após os estudos de recuperação for inferior àquela 

anteriormente obtida, deverá prevalecer a maior pontuação.

Art. 7o. A presente regulamentação entrará em vigor a partir desta data.

Alegre, 01 de fevereiro de 2013.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

PRÔ-REITORIA DE ENSINO
Av R;o tírunco. n" 60 Bairro Santa Lucia 29066-255 • Vitoria - Espirito Santo 
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA N° 01/2013, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013.

A PRÓ-REITORA DE ENSINO DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso 
de suas atribuições regimentais,

CONSIDERANDO:

I A necessidade de normatização dos procedimentos de recuperação paralela; 
ll. O documento elaborado pela Comissão Temática Permanente sobre 

Recuperação Paralela do Fórum de Gestão Pedagógica, apresentado na reunião do dia 
11 de junho de 2012 e aprovado na reunião do dia 14 de dezembro de 2012,

RESOLVE:

Norrrwtizar os procedimentos 
para realização da recuperação 
paralela no Instituto Federal do 
Espirito Santo.

Da definição e normas gerais

Art, 1o A Recuperação Paralela constitui-se como parte integrante do processo de ensino 
e aprendizagem, em busca da superação de dificuldades especificas encontradas pelo 
aluno durante o seu percurso escolar e deve envolver a recuperação de conteúdos e a 
recuperação de nota.

Art. 2o Para a realização da recuperação de conteúdos e de nota, os docentes deverão 
adotar os seguintes procedimentos:

Publicizar a metodologia de estudos de recuperação no plano de ensino 
semestral/anual do componente curricular, bem como para os alunos, sempre no inicio de 
cada periodo letivo

I

II - Realizar a recuperação paralela obrigatoriamente em turno distinto do regular, exceto 
para os cursos de horário integral e para os que funcionam no turno noturno.



horário dos encontros agendados, realizar a recuperação dos conteúdos e realizar a 
chamada, por meio de lista de presença, em todos os encontros de estudos.

II - Ao setor de Apoio ao Ensino ou equivalente cabe garantir o espaço em data e horário 
que atenda à turma demandante em tempo hábil ao cumprimento dos prazos 
estabelecidos por esta normativa.

Ill - Cabe ao aluno fazer-se presente nos estudos de recuperação acompanhados de lista 
de dúvidas sobre o conteúdo cobrado na avaliação e. se possível, no primeiro encontro o 
aluno deverá levar a prova refeita em casa. juntamente com suas anotações.

IV - A equipe pedagógica deverá auxiliar e acompanhar os métodos e procedimentos de 
aprendizagem, bem como prestar assessoria técnica na elaboração das novas estratégias 
de intervenção pedagógica sempre que solicitada.

Art. 8o As estratégias utilizadas nas aulas ou estudos de recuperação deverão ser 
compartilhadas e discutidas em reuniões periódicas das coordenadorias de curso e 
reuniões pedagógicas intermediárias, quando houver, visando a integração e troca de 
experiências entre os professores, bem como, o aperfeiçoamento do processo de ensino- 
aprendizagem

Da recuperação de notas

Art. 9o A recuperação de nota realizar-se-á após o cumprimento da etapa de recuperação 
de conteúdo e deverá obedecer aos seguintes critérios:

I - Não deverão ser acumuladas recuperações de nota para o final do bimestre ou 
semestre letivo

II - Os conteúdos a serem avaliados na recuperação devem ser os mesmos que foram 
exigidos na avaliação de origem.

Ill - O instrumento de avaliação deverá apresentar o mesmo nível de aprendizagem 
exigido na avaliação de origem.

IV - O instrumento de avaliação será definido pelo professor de acordo com as 
características do componente curricular.

V - Para os componentes curriculares cuja avaliação sempre incidir sobre trabalhos 
práticos, a recuperação será processual, com as reorientações necessárias a cada etapa 
avaliativa realizada, evitando o acúmulo de atividades ao fmal do período letivo.

VI - A pontuação da avaliação, na recuperação, deverá ser equivalente á avaliação 
realizada anteriormente, considerando o melhor resultado obtido pelo aluno.

VII - A avaliação sobre a recuperação deverá ser marcada, no máximo, até duas semanas 
após a realização da avaliação anterior a que deu origem á recuperação paralela.

Art. 10 Terão direito à recuperação paralela os alunos que não alcançaram 60% 
(sessenta por cento) da pontuação de cada avaliação regular aplicada.


