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Orientação 03/2021 da Diretoria Acadêmica do Campus Xique-Xique

1. Considerando que as datas das avaliações deveriam constar no calendário

confeccionado entre o período de Novembro de 2020 a 08 de Maio de 2021, conforme

orientações da PROEN.

2. Considerando que este calendário precisou ser retificado, devido a 2° onda da

Pandemia.

3.  Considerando que o formato das avaliações é diferenciado para as modalidades de

curso ofertadas na instituição.

A Diretoria Acadêmica do Campus Xique-Xique, no uso de suas atribuições, orienta:

1. As avaliações finais para os cursos da modalidade subsequente (semestre 2020.1),

mudaram do período compreendido entre os dias 03/05/2021 a 05/05/2021, para o

período de 24/05/2021 a 26/05/2021, sendo que a entrega dos resultados finais a SRA

deverá ocorrer até o dia 27/05/2021.

3.  As recuperações paralelas da Unidade Didática I deverão ser realizadas a partir do

momento que o(a) Docente cumpriu 50% da carga horária total das disciplinas

(Unidade Didática I) e as recuperações paralelas da Unidade Didática II deverão ser

realizadas, a partir do momento que o(a) Docente cumpriu 100% da carga horária total

das disciplinas (Unidade Didática II).

4. Aquele(a) discente que ao final do ano letivo que obtiver média do Componente

Curricular inferior a 60 pontos (6,0) terá direito a Recuperação Final. As Recuperações

Finais para os cursos da modalidade integrado (ano 2020) deverão ser realizadas no

período de 27/09/2021 a 30/09/2021, sendo que a entrega dos resultados finais a SRA

deverá ocorrer até o dia 01/10/2021.
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