
SEÇÃO IV -
Do Regime Especial de Recuperação

Art  188 O  Regime  Especial  de  Recuperação  -  RER  é  o  processo  de  recuperação  de
estudos dos discentes,  nos casos de reprovação em unidade curricular  por  nota e não
decorrente de frequência insuficiente, quando será permitido novo processo de avaliação
sem a exigência de frequência na respectiva unidade curricular.
Art 189 A oferta de unidades curriculares em RER deverá estar  prevista no respectivo
Projeto Pedagógico de Curso (PPC).
Parágrafo único. Caberá ao Colegiado de cada curso informar à respectiva CRA relação de 
unidades curriculares que poderão ser cursadas em RER, a cada semestre letivo.
Art 190 Estarão habilitados a se matricular nas unidades curriculares disponibilizadas em 
RER, pelo Colegiado do curso, o acadêmico que:
I - tenha sido reprovado uma única vez na unidade curricular, com nota não inferior a 40,0.
III - tenha sido reprovado mais de três vezes na mesma unidade curricular, com qualquer
nota, desde que que não tenha sido reprovado por frequência ou por abandono. 

§1º -  Fica  vedado  que  o  componente  curricular  seja  cursado  em  RER  de  forma
consecutiva,  exceto  em  casos  relativos  a  desativação  ou  extinção  de  curso  e
reformulação da matriz curricular;
§ 2º - Só será possível cursar o limite de até 02 (duas) unidades curriculares por semestre
letivo;
§ 3º - O RER deverá ser requerido pelo discente preferencialmente na oferta subsequente,
em  período  estabelecido  para  renovação  de  matrícula  do  Calendário  Acadêmico  do
Campus;
§ 4º - Uma vez matriculado em RER o estudante não poderá solicitar cancelamento desta
unidade curricular.
Art 191 O registro do aproveitamento do discente nas unidades curriculares cursadas em
RER se dará:
I - quanto à frequência - será utilizada a frequência do discente obtida na última vez que a
referida unidade curricular foi cursada presencialmente;
II - quanto à avaliação do aproveitamento acadêmico em RER – terá como base as notas
obtidas nas avaliações previstas no Plano de Ensino da unidade curricular, em consonância
com o Regulamento dos Cursos de Graduação do IFNMG.
Art 192 Será de responsabilidade do discente que requerer o RER informar-se junto ao
respectivo docente sobre a programação da unidade curricular, especialmente no que diz
respeito  a  datas,  locais  e  horários  de  aulas,  atendimentos,  trabalhos  acadêmicos  e
atividades avaliativas.
Art  193 É  obrigatório  o  comparecimento  presencial  do  discente  para  realização  das
avaliações.
Art  194 As  avaliações  dos  componentes  curriculares  em  RER  deverão  ser
preferencialmente marcadas em turno diverso ao regular dos acadêmicos matriculados. 
Parágrafo único: Caso o acadêmico deixar de submeter a avaliação da aprendizagem serão
utilizados os mesmos procedimentos previstos no Regulamento de Graduação do IFNMG,
para definição da avaliação em segunda chamada.
Art 195 Além das unidades curriculares com oferta regular no respectivo semestre letivo,
poderão ser oferecidas, exclusivamente em RER, unidades curriculares não ofertadas no
respectivo semestre, desativadas em decorrência de alterações no Projeto Pedagógico do



Curso (PPC) ou desativadas em decorrência da extinção de curso.
Art 196 Ao docente indicado pela Direção de Ensino para ministrar unidades curriculares
em RER, será concedida 1 (uma) hora/aula semanal por unidade curricular, para fins de
atendimento aos discentes, elaboração, correção e lançamentos das avaliações.
Art 197 O(s) semestre(s) em que o discente permanecer vinculado ao curso exclusivamente
em decorrência de unidades curriculares em RER será(ão) considerado(s) para cômputo do
prazo máximo de integralização curricular.


