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DELIBERAÇÃO

O CONSELHO DE DO COLÉGIO TÉCNICO DA PROFESSORES 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO , tendo em vista a
decisão tomada no Conselho de Professores, realizado em 09/03/2021, em
conformidade com a alínea "a" do Art. 14, do Regimento Interno desta
Instituição Federal de Educação Profissional.

R E S O L V E: Aprovar os seguintes critérios de avaliação de recuperação, em
caráter excepcional, durante os Estudos Continuados Emergenciais do Colégio
Técnico da UFRRJ.

1)  Destinada aoRECUPERAÇÃO DO 1º SEMESTRE EXTRAORDINÁRIA:

estudante, que excepcionalmente deixou de frequentar o semestre e apresentou

ao(s) coordenador(es) a devida justificativa. A nota da avaliação de recuperação

poderá substituir as notas do 1º e/ou 2º bimestres, sendo limitada a 6,0 (seis)

pontos por bimestre;

2)  Destinada ao estudante que obtiverRECUPERAÇÃO DO 2º SEMESTRE:

total de pontos inferior a 12,0 (doze) pontos no 2º semestre. A nota da avaliação

poderá substituir a menor nota entre o 3º ou 4º bimestres;

3)  Destinada ao estudante que obtiver total de pontosRECUPERAÇÃO FINAL:

inferior a 24,0 (vinte e quatro) pontos no ano. A nota da avaliação poderá

substituir a menor nota entre os quatro bimestres do ano.

4) O estudante poderáNÚMERO DE DISCIPLINAS PARA RECUPERAÇÃO: 

fazer recuperação em todas as disciplinas.

5) É facultado aos professores oferecer outras opções de recuperação aos seus
alunos.
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