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ACADÊMICO | Parâmetros de Avaliação 
Recuperação de Segunda Época | A Politécnica 

 
 

Foram realizadas alterações nos parâmetros de avaliação para uso da nota de segunda-
época, ou como conhecido no país de Moçambique, Exame de Recorrência. 

  
Esta documentação apresenta a forma de gerenciamento da segunda-época, condições 

em que o aluno é encaminhado para tal situação e quanto a cobrança de valores a alunos que 
estejam nesta situação, segue: 

 
 
 
Sistemas Acadêmico e Financeiro Local 
 
Cadastro de Taxa de Exame 
 
Primeiramente, deve ser criado um tipo de título para o exame de recorrência: 
 
1. Acessar o módulo financeiro a opção “Cadastros” > “Títulos de Títulos”; 
2. Criar (ou editar se já existir algum para tal atividade) um tipo de título para Exame 

de Recorrência; 
3. Observar o preenchimento dos campos:  

a. Descrição 
b. Lançar como padrão no plano de contas 
c. Conta de débito 
d. Valor Padrão 
e. N° Parcela Padrão 
f. Grupo de Boleto 
g. Categoria = “Contas a Receber” 

 
 
* As informações de número da parcela e valor, 

serão utilizadas pelo sistema acadêmico na geração da 
taxa de cobrança aos alunos que forem encaminhados 
para o exame. 

 
 
Habilitando a cobrança da Taxa de Exame 
 
4. Acessar o módulo acadêmico a opção “Cadastros” > “Parâmetros de Avaliação”; 
5. Selecionar o parâmetro de avaliação desejado, e clicar na guia “Média 2”; 
6. Ajustar os campos novos criados, conforme orientações abaixo: 

a. Nome do Exame Especial 
Nome que será apresentado no ambiente On-Line na 
digitação do Exame de Segunda-Época 
 

b. Opção “Falta no Exame Final Força 
a 2ª Época” 

Habilitando esta opção quando, pelo módulo On-Line, for 
lançada falta para o aluno no exame final, 
automaticamente o aluno será encaminhado nessa 
disciplina para o exame de segunda-época 
 

c. Opção “Gerar taxas de exame de 
2ª época” 

Habilitando esta opção, quando um aluno for 
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encaminhado para segunda época, automaticamente será gerada uma taxa 
no financeiro. Habilitando esta opção, é necessário selecionar o próximo 
ítem. Quando for habilitada esta opção apenas poderão ser lançadas notas 
de alunos que pagaram ou receberam algum desconto na parcela gerada 
 

d. Selecione o Tipo de Título 
Selecione entre os tipos de título do módulo financeiro, qual tipo de título 
deve ser utilizado na geração de taxas para os alunos que forem 
encaminhados para segunda-época. 

 
 
 
Encaminhamento de Alunos para Segunda-Época e geração da taxa de 

cobrança 
 
Realizados os lançamentos das notas do aluno nas etapas e situação final, o UNIMESTRE 

passa a ter as informações para, com base nos parâmetros de uso de segunda-época, e 
respeitando a quantidade de disciplinas estipulada. 

 
Para encaminhar os alunos para segunda-época é necessário: 
 
1. Acessar o módulo acadêmico o menu “Secretaria” > “Ficha Individual”. Busque por 

turma ou por aluno; 
2. Clique na opção “Recalcular Notas”, automaticamente os alunos serão transferidos 

para a segunda-época (quando for o caso) e se habilitada à geração de taxas de 
cobrança, será gerado o título na planilha de recebimentos.  

3. Sobre o título gerado, deve ser dado o mesmo encaminhamento de baixa já feitos 
rotineiramente dos demais títulos. 

 
 
 
Digitação das Notas de Segunda-Época 
 
O lançamento das notas pode ser feito pelo Portal On-Line, com login do coordenador do 

curso e/ou do professor da turma/disciplina. Para que a opção de lançamento das notas de 
exame seja apresentada, é necessário: 

 
a. Que o parâmetro “profes_desemp_estuda_nt_segunda_epoca” esteja com valor “S” 

(Sim) – este pode ser configurado pelo módulo de Configurações e Parâmetros do 
UNIMESTRE (mesmo usado para as rotinas de backup); 

b. Que a regra de prazo criada no menu “Secretaria” > “Diário de Classe” > “Prazos do 
Diário” seja em etapa igual ao último número de etapa definido nos parâmetros de 
avaliação; 
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Com as opções acima relacionadas preenchidas, os usuários terão opção de digitar as 
notas de exame pelo Portal On-Line, no menu “Desempenho dos Estudantes” selecionando a 
turma/disciplina desejados. Na visualização dos alunos, clicar bem em cima na opção de 
lançamento de notas de segunda-época. 

Neste espaço, as notas poderão ser digitadas apenas: 
 
a. Quando houverem alunos em segunda-época; 
b. Quando assinalada a opção para cobrança de taxa de segunda-época, se o aluno 

tiver pago o valor gerado; 
c. Quando não assinalada a opção de lançamento de taxas de segunda-época. 

 
Após o lançamento das notas, pode ser acessado novamente a tela no sistema 

acadêmico local em “Secretaria” > “Ficha Individual”, buscando por aluno ou turma e clicando 
em “Recalcular Notas” para definir as situações finais e definitivas do(s) aluno(s). 

 
 
Exclusão de Taxas de Segunda-Época Não Pagas 
 
Todas as taxas geradas e não pagas, podem ser 

excluídas seguindo os passos abaixo: 
 
1. Acesso ao módulo Financeiro Local; 
2. Clique na opção “Outras Opções” > “Cancelar taxas 

de Exame de Segunda-Época”; 
3. Informe o tipo de cancelamento e a observação que 

deve ser registrada; 
4. Confirme. 
 
 
 
Importante: 
 

• Independente do aluno ou turma selecionados, todos os títulos serão 
cancelados; 

• Apenas é necessário clicar nesta opção se, algum aluno não pagar a taxa de 
exame gerada; 

• Pode ser feito o cancelamento direto pela planilha de recebimentos sobre a 
parcela desejada ao invés de usar a opção. 

 
 


