
RESPONSABILIDADES/ÓRGÃOS

ATIVIDADE/PROCESSO ALUNOS DOCENTES DIRETOR DE TURMA (DT) DIREÇÃO DOC.REF./NOTAS

 
 

AVALIAÇÃO 
MODULAR/UFCD
RECUPERAÇÃO 

DE 
MÓDULOS/UFCD

7. Calendarização de 
exames de recuperação 

(épocas definidas em 
Reg. Interno)

10. Inserção a 
classificação e da 

data de aprovação do 
módulo/UFCD 

1- O aluno necessita de recuperação de 
módulosque implicam a realização de 

Testes/Exames de Recuperação (TR/ER)

17. Inscrição ER na secretaria 
(pagamento de caução)

14. Classificação final   
? 95 pontos 

Pauta avaliação 
Documento P002- 
duplicado (DT, DC)

InovarAlunos

 AVALIAÇÃO MODULAR/UFCD I I- RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS/UFCD*

1.  Alunos que 
apresentam módulos em 
atraso nas seguintes 
situações:                                     
- problemas de 
assiduidade - total de 
faltas ultrapassou 10% 
da carga horária 
modular/UFCD/ 
Disciplina/Formação, 
não tendo havido 
recuperação das faltas;                                       
-  ultrapassaram o 
número de 
oportunidades de 
recuperação da 
avaliação 
modular/UFCD.;            -   
não obtiveram 
aprovação nos ER 
realizados em outras 
épocas de exame.                               

13- O valor da caução 
será devolvido caso o 

aluno obtenha aprovação. Documento 
de inscrição 

4. Informação  ao DT 

Comunicação por 
email/ reunião Equipa 

Pedagógica

5. Comunicação à Direção
3. Correspondem 
ao ano letivo em 

curso
SIM

NÃO

11. Os módulos/UFCD em atraso 
correspondem a disciplinas 

existentes no plano de estudos 
atual

SIM

 12. Requerimento para realização 
dos módulos/UFCD                                

( Modelo existente na reprografia 
da escola e entregue  ao docente).

13.  Realização e aplicação de um TR                   
(prazo acordado entre o docente e o aluno)

SIM

15a. Entrega na secretaria o 
requerimento e  a classificação 

obtida pelo aluno

16. Inserção da classificação e da data 
de aprovação do módulo/UFCD (até 

15 dias após  a realização da 
recuperação)

InovarAlunos
Pauta avaliação- 

Documento P002- 
Triplicado (DT, DC, 

Docente)

8. Realização e aplicação 
de ER

NÃO

9. Classificação final    
? 95 pontos 

6. Divulgação de nota 
informativa relativa  ao período 

de inscrição em  ER

oNÃOTexto SIM

Nota 
Informativa

Registo de alunos que 
reúnem condições para 

realizar ER

2.Análise da situação 

9- A pauta de avaliação 
P002 tem que ser 

previamente assinada 
pelo Diretor antes do seu 

arquivamento.

15b. Arquivamento 
da prova corrigida 

no dossiê DT

*  Com base n0 Regulamento dos Cursos Profissionais inserido no Regulamento Interno

NÃO

Matriz, Prova, 
Grelha de 

correção/Cotações


	recuperaÃ§Ã£omodular27marÃ§o
	PÃ¡gina 1


