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Dispõe sobre a adoção da fórmula de cálculo das notas de recuperação semestral e do
exame final nos cursos técnicos integrados, em caráter excepcional durante o ano letivo de
2020.

O Pró-reitor de Ensino, no uso de suas atribuições, considerando que a Resolução CONSUP
nº 093/2019 que regulamenta as normas acadêmicas dos cursos Integrados da educação
profissional técnica de nível médio do IFSULDEMINAS foi aprovada pelo Conselho Superior
em meados de dezembro de 2019, considerando que o tempo para readequação do cálculo
de notas de recuperação semestral e do exame final no sistema acadêmico comprometeria
o prazo destinado para a criação de turmas, cadastro de estudantes e preenchimento dos
diários, resolve que para o ano letivo de 2020 a fórmula de cálculo das notas de
recuperação semestral e do exame final nos cursos técnicos integrados, permanece como
segue abaixo:

Art.1°. Para efeito de aprovação ou reprovação em disciplina, serão aplicados os critérios
abaixo, resumidos no Quadro 1.

I. O discente será considerado APROVADO quando obtiver média anual nas disciplinas (MD)
igual ou superior a 60% (sessenta) porcento e frequência (Fr) igual ou superior a 75%
(setenta e cinco) porcento, da carga horária total anual.

II. O discente que alcançar nota inferior a 60% (sessenta) porcento no semestre (média-
aritmética das notas bimestrais correspondentes ao semestre) terá direito à recuperação
semestral. O cálculo da nota final do semestre, após a recuperação correspondente ao
período, será a partir da média aritmética da média semestral mais a avaliação de
recuperação semestral. Se a média semestral, após a recuperação, for menor que a nota
semestral antes da recuperação, será mantida a maior nota.

III. Terá direito ao exame final, ao término do ano letivo, o discente que obtiver média anual
(média aritmética dos dois semestres) igual ou superior a 30,0% (trinta) e inferior a 60,0%
(sessenta) porcento e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco) porcento no total
das disciplinas. O exame final poderá abordar todo o conteúdo contemplado na disciplina. A
média final da disciplina após o exame final (NF) será calculada pela média ponderada do
valor de sua média anual da disciplina (MD), peso 1, mais o valor do exame final (EF), peso
2, sendo essa soma dividida por 3.

IV. Não há limite do número de disciplinas para o discente participar do exame final.

V. Estará REPROVADO o discente que obtiver MD Anual inferior a 30,0% (trinta) ou nota
final (NF) inferior a 60,0% (sessenta) porcento ou Frequência inferior a 75% (setenta e
cinco) porcento no total das disciplinas.

Quadro 1. Resumo de critérios para efeito de aprovação nos Cursos Técnicos INTEGRADOS
do IFSULDEMINAS.
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