
NOTA DE ESCLARECIMENTO - Aproveitamento de Carga Horária e Notas das 

APNP Suplementar para os Cursos Integrados 
 

Prezados(as), 
 

Informamos que as atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP) 

desenvolvidas no campus Santa Inês para os cursos Integrados ao Ensino Médio 

(Agropecuária, Alimentos e Zootecnia), de forma suplementar no período de 16/11/2020 

a 05/03/2021, equivaleram a 25% da carga horária das disciplinas de cada série. 

Ressaltamos que serão aproveitadas em sua totalidade (Carga Horária e Notas), para os 

estudantes que participaram, sem prejuízos aos que não acompanharam. 

Durante o período, cada área/componente curricular realizou no mínimo dois 

instrumentos avaliativos e caso não ocorra aprovação, tem-se o período de 08 a 19/03 

para realização das recuperações finais e resolução de pendências. 

Salientamos que a carga horária trabalhada e a nota final obtida durante o período 

suplementar serão aproveitadas ao término do ano letivo de 2020 e corresponderá a 25% 

da carga horária total da série por área/disciplina na forma de trabalho interdisciplinar. 

Para as terceiras séries, esse aproveitamento poderá ser antecipado em virtude de 

aprovação e necessidade de matrícula em Cursos Superiores. 

Assim, para os alunos que cursaram as APNP suplementar e que foram aprovados, 

no período letivo seguinte (regular), será facultada a participação nos 25% da carga 

horária das disciplinas correspondentes às atividades interdisciplinares, uma vez que já 

tiveram aproveitamento no Semestre Suplementar. Esse período constará no Calendário 

Acadêmico. 

Lembramos que no período de 22 a 26 de março, a gestão, docentes e equipe 

pedagógica do campus irão realizar a Jornada Pedagógica virtual, conforme calendário 

das APNP, que consistirá em um período de avaliação das APNP suplementar e 

planejamento das atividades regulares. Estamos na fase de elaboração do Calendário 

Acadêmico para APNP regular, tendo como previsão para início das atividades 05/04. 
 

Atenciosamente,  

Daniele Silva de Matos 

Diretora acadêmica 
 

Genilda de Souza Lima 
Coordenadora de ensino 

 

Lucidalva Andrade de Menezes 

Coordenadora do curso Técnico em Agropecuária 
 

Marilete Cândido de Mattos Previero 

Coordenadora do curso Técnico em Alimento 
 

Patrícia Moura Neves 
Coordenadora do curso Técnico em Agropecuária Proeja 

 

Viviane Correa Santos 
Coordenadora do curso Técnico em Zootecnia 


