
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA 
CAMPUS RIACHO FUNDO I 
ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

MANUAL DO ESTUDANTE 

TÉCNICO EM HOSPEDAGEM INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 

BRASÍLIA 

2016  



 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB) 

REITORIA 

Wilson Conciani 
Reitor 

 
Adilson César de Araújo 

Pró-reitor de Ensino 
 

Paulo Baltazar Ramos 
Diretor de Desenvolvimento de Ensino 

 
Carolina Soares Mendes 

Coordenadora de Ensino Técnico 
 

CAMPUS RIACHO FUNDO 

Sérgio Barbosa Gomes 
Diretor Geral 
 
Fabrício Ademar Fernandes 
Dir. Geral de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 
Gervásio Barbosa Soares Neto 
Coordenador Geral de Ensino 
 
Deise Barreto Dias 
Coordenador Pedagógico 

Alex Harlen dos Santos 
Coordenador de Curso 

 

 



 

MANUAL DO ESTUDANTE: EMITEC HOSPEDAGEM  1 
 

 

SUMÁRIO  

1.	 O QUE PRECISO SABER SOBRE O IFB ........................................................................................ 3	
SOBRE ............................................................................................................................................ 3	
MISSÃO .......................................................................................................................................... 3	
VISÃO ............................................................................................................................................. 3	
VALORES ........................................................................................................................................ 3	

2.	 O QUE PRECISO SABER SOBRE O CURSO ................................................................................. 4	
INFORMAÇÕES GERAIS ................................................................................................................ 4	
CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO ............................................................. 4	
OBJETIVO ....................................................................................................................................... 4	
PERFIL DO EGRESSO ..................................................................................................................... 4	
CAMPOS DE ATUAÇÃO ................................................................................................................ 5	
QUADRO DE COMPONENTES CURRICULARES ........................................................................... 6	

3.	 MINHA VIDA ESCOLAR .............................................................................................................. 7	
COMO O ANO LETIVO É ORGANIZADO ..................................................................................... 7	
MINHA SEMANA DE ESTUDOS ..................................................................................................... 7	
HORÁRIOS QUE DEVO OBSERVAR ............................................................................................... 8	
ATENÇÃO À FREQUÊNCIA ........................................................................................................... 8	
COMO MEU APRENDIZADO É AVALIADO ................................................................................... 9	
POSSIBILIDADES DE RECUPERAÇÃO DO APRENDIZADO E PROGRESSÃO NOS ESTUDOS .. 14	
E SEU EU PRECISAR DE ASSISTÊNCIA? ...................................................................................... 15	
ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS ............................... 16	
O QUE DEVO OBSERVAR PARA CONVIVER... ............................................................................ 16	
CONSELHO DE CLASSE .............................................................................................................. 17	
O GRANDE ENCONTRO: REUNIÃO COM PAIS, ESTUDANTES E PROFESSORES .................... 19	
POR FIM, MAS NÃO MENOS IMPORTANTE ............................................................................... 19	

4.	 O QUE PRECISO SABER PARA … ............................................................................................. 20	
RENOVAR MATRÍCULA ................................................................................................................ 20	
TRANCAR MATRÍCULA ................................................................................................................ 20	
CANCELAR MATRÍCULA .............................................................................................................. 21	
SOLICITAR TRANSFERÊNCIA ...................................................................................................... 22	
SOLICITAR ADAPTAÇÃO CURRICULAR ...................................................................................... 22	
MUDAR DE CURSO ...................................................................................................................... 23	
REQUERER RECONTAGEM DE FALTAS ...................................................................................... 23	
ESTUDAR EM REGIME DOMICILIAR ............................................................................................ 24	
REALIZAR PRESTAÇÃO ALTERNATIVA DE HORÁRIO POR MOTIVO DE CRENÇA RELIGIOSA 24	



 

MANUAL DO ESTUDANTE: EMITEC HOSPEDAGEM  2 
 

REALIZAR ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO ................................................... 25	
ATUALIZAR CADASTRO ............................................................................................................... 25	
SOLICITAR DISPENSA DA EDUCAÇÃO FÍSICA ........................................................................... 26	
SOLICITAR ABONO DE FALTAS .................................................................................................. 26	
REQUERER DECLARAÇÃO DE ESCOLARIDADE (INCLUSIVE PARA PASSE ESTUDANTIL) ........ 26	
RETIRAR DIPLOMA ....................................................................................................................... 27	
SOLICITAR SEGUNDA CHAMADA DE ATIVIDADE AVALIATIVA ................................................ 27	
APRESENTAR ATESTADO ............................................................................................................ 28	
SOCILITAR REVISÃO DE RESULTADO FINAL .............................................................................. 28	

5.	 DOCUMENTOS A CONSULTAR ................................................................................................ 29	
6.	 CALENDÁRIO ESCOLAR: 2016 ................................................................................................. 30	

  



 

MANUAL DO ESTUDANTE: EMITEC HOSPEDAGEM  3 
 

1. O QUE PRECISO SABER SOBRE O IFB 

SOBRE 

O Instituto Federal de Brasília (IFB) foi criado em dezembro de 2008, por meio da lei nº 

11.892, passando a compor a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

existente em todo o Brasil. 

O IFB é uma instituição pública que oferece educação profissional gratuita, na forma 

de  cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores (FIC), educação 

profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e de 

pós-graduação, articulados a projetos de pesquisa e extensão.  A estrutura multicampi do IFB 

faculta à instituição fixar-se em vários eixos tecnológicos, diversificando seu atendimento, em 

conformidade com a vocação econômica das regiões administrativas do Distrito Federal. 

O IFB é composto por uma Reitoria e 10 campi distribuídos pelo Distrito Federal: Brasília, 

Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga 

e Taguatinga Centro. 

MISSÃO 

Oferecer ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, por 

meio da inovação, produção e difusão de conhecimentos, contribuindo para a formação 

cidadã e o desenvolvimento sustentável, comprometidos com a dignidade humana e a justiça 

social. 

VISÃO 

Até 2018, consolidar-se no Distrito Federal como instituição pública de Educação Profissional e 

Tecnológica de qualidade, inclusiva e emancipatória, articulada em rede e com a comunidade. 

VALORES 

• Ética 

• Educação como bem público gratuito e de qualidade 

• Formação crítica, emancipatória e cidadã 

• Gestão democrática: transparência, participação, autonomia, pluralismo e integração 

• Respeito à diversidade e à dignidade humana 

• Promoção da inclusão 

• Inovação 

• Sustentabilidade econômica e socioambiental 
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2. O QUE PRECISO SABER SOBRE O CURSO 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Forma Ensino Médio Integrado ao Técnico 

Eixo tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer 

Habilitação Técnico em Hospedagem 

Carga horária total 3.632 horas-aula (3.066,67 horas-relógio) 

Carga horária por série 1ª Série: 1.184 horas-aula (986,67 horas-relógio) 
2ª Série: 1.144 horas-aula (953,33 horas-relógio) 
3ª Série: 1.304 horas-aula (1.086,66 horas-relógio) 

Prazo máximo para conclusão 6 anos 

 

CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO 

A proposta pedagógica dos cursos técnicos integrados ao ensino médio foi concebida para 

assegurar a formação integral do estudante. Para tanto, os cursos estabelecem uma produtiva 

articulação entre a educação profissional técnica e a formação básica de caráter mais 

generalista. Busca-se assim conciliar duas dimensões da formação escolar que nem sempre se 

encontram satisfatoriamente vinculadas: de um lado, o desenvolvimento de competências para 

o mundo do trabalho, de outro, o de saberes necessários para a vida cidadã. Tal conciliação é 

empreendida por meio de uma ação educativa flexível, interdisciplinar e contextualizada. 

A educação profissional técnica de nível médio oferece várias vantagens ao estudante, entre 

as principais destaca-se a possibilidade de uma colocação mais rápida e qualificada no 

mercado de trabalho. Além disso, assegura também as condições para a progressão 

educacional, seja na área específica aqui escolhida, seja em outra área futuramente 

pretendida. Isso significa que, concluído o ensino médio integrado, o estudante poderá 

realizar vestibular para qualquer curso de seu interesse, podendo tanto dar continuidade em 

sua formação na área Turismo, Hospitalidade e Lazer, como migrar para outra área. 

OBJETIVO 

O curso técnico em Hospedagem Integrado ao Ensino Médio do IFB, campus Riacho Fundo, 

tem por objetivo central formar profissionais de nível técnico, na área de Hospitalidade e 

Lazer, capazes de atuar de forma competente no mundo do trabalho e de fazer avançar sua 

formação profissional por meio do aprendizado contínuo. O cumprimento de tal objetivo será 

perseguido por meio do incentivo permanente à autonomia, à proatividade, ao exercício do 

juízo crítico, à criatividade e ao empreendedorismo. 

PERFIL DO EGRESSO 

O perfil profissional pretendido para os técnicos formados no curso técnico em Hospedagem 

Integrado ao Ensino Médio do IFB engloba as competências gerais da área específica de 

formação técnica e um conjunto de competência pessoais. 



 

MANUAL DO ESTUDANTE: EMITEC HOSPEDAGEM  5 
 

As competências gerais incluem a capacidade de: 

• Atuar na recepção, reserva, mensageria e concièrgerie e governança em meios de 

hospedagem.  

• Executar atividades operacionais de recepção e atendimento a clientes e serviços de 

andares, com critérios de qualidade na prestação desses serviços.  

• Prestar suporte ao hóspede durante sua estada, valorizando as características culturais, 

históricas e ambientais do local de sua atuação. 

Quanto às competências pessoais, espera-se que os egressos sejam aptos a: 

• Agir com ética profissional. 

• Atuar com flexibilidade. 

• Trabalhar em equipe. 

• Apresentar bom relacionamento interpessoal. 

• Buscar o autoconhecimento. 

• Buscar a resolução de problemas. 

• Buscar aprimoramento profissional. 

• Demonstrar boa comunicação verbal e escrita. 

• Demonstrar comprometimento. 

• Demonstrar responsabilidade social e ambiental. 

• Ter iniciativa e proatividade. 

• Ter senso crítico. 

• Ter autonomia. 

• Agir com eficiência e eficácia. 

• Operacionalizar ferramentas tecnológicas. 

CAMPOS DE ATUAÇÃO 

Os profissionais formados no curso técnico de Hospedagem integrado ao ensino médio do 

IFB poderão atuar nos seguintes campos: 

• Hotéis 

• Resorts 

• Motéis 

• SPA’s 

• Pousadas 

• Albergues 

• Colônias de férias 

• Flats 

• Condomínios residenciais e de lazer 

• Embarcações 

• Plataformas de petróleo 

• Hospitais 

• Clínicas e casas de repouso 
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QUADRO DE COMPONENTES CURRICULARES 

COMPONENTES CURRICULARES 

NÚMERO DE AULAS SEMANAIS 
CARGA HORÁRIA 

1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 

1º  
SEM 

2º 
SEM 

3º 
SEM 

4º 
SEM 

5º 
SEM 

6º 
SEM 

HR-AULA 
(50 min.) 

HR-REL 
(60 min.) 

Linguagens, códigos e suas tecnologias 

Língua Portuguesa e Literaturas 4 4 4 4 4 4 480 400,00 

LEM Inglês 2 2 2 2 2 2 240 200,00 

LEM Espanhol ou Francês 2 2 2 2 2 2 240 200,00 

Arte 1 1 1 1 1 1 120 100,00 

Educação Física 2 2 2 2 2 2 240 200,00 

Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias 

Matemática 2 2 2 2 2 2 240 200,00 

Química 2 2 2 2 2 2 240 200,00 

Física 2 2 2 2 2 2 240 200,00 

Biologia 2 2 2 2 2 2 240 200,00 

Ciências Humanas e suas tecnologias 

História 2 2 2 2 2 2 240 200,00 

Filosofia 1 1 1 1 1 1 120 100,00 

Geografia 2 2 2 2 2 2 240 200,00 

Sociologia 1 1 1 1 1 1 120 100,00 

Componentes de Hospedagem 

Fundamentos de Turismo, Hospitalidade e Lazer 2 2 – – – – 80 66,67 

Ética e Relações Interpessoais – – 1 1 – – 40 33,33 

Noções de Nutrição, Saúde e Segurança Alimentar 1 1 2 2 – – 120 100,00 

Ambientação Profissional 2 2 – – – – 80 66,67 

Empreendedorismo – – 1 1 – – 40 33,33 

Hospedagem – – – – 2 2 80 66,67 

Governança – – – – 2 2 80 66,67 

Alimentos e Bebidas – – – – 2 2 80 66,67 

Administração de Meios de Hospedagem – – – – 2 2 80 66,67 

TOTAL: CARGA HORÁRIA SEMANAL 
PRESENCIAL 30 30 29 29 33 33 

CARGA HORÁRIA 
TOTAL DO CURSO  
(EXCETO ESTÁGIO) 

3.066,66 horas 

ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 160 
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3. MINHA VIDA ESCOLAR 
COMO O ANO LETIVO É ORGANIZADO 

ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO O 

ano letivo, constituído de 200 dias 

de trabalho acadêmico efetivo, é 

organizado em ciclos semestrais e 

bimestrais conforme o quadro 

síntese ao lado. 

 
CALENDÁRIO ESCOLAR ANUAL As atividades, eventos e feriados do ano letivo estão 

registrados no Calendário Escolar (Consulte p. 30). Nesse calendário, planejado e divulgado 

anualmente, registram-se, além das atividades escolares ordinárias, os períodos de recesso 

escolar, os dias destinados ao conselho de classe e à reunião de pais. Também encontram-se 

aí assinalados eventos como a Festa Junina Escolar e a Semana de Ciência, Arte e Cultura. 

MINHA SEMANA DE ESTUDOS 

SEMANA REGULAR DE ESTUDOS A semana regular de estudos é composta de 5 dias letivos, 

sendo 4 dias constituídos de 5 períodos de aula, que tomam lugar no turno matutino, e 1 dia 

constituído de 10 períodos de aula, distribuídos nos turnos matutino e vespertino. Cada 

período de aula possui duração de 50 minutos. A distribuição das aulas será definida 

semestralmente e devidamente divulgada aos estudantes no início de cada semestre letivo.  

O estudante terá direito a 1 intervalo por turno e 1 intervalo inter-turno adicional no dia da 

semana com aulas em ambos os turnos. Os intervalos serão cumpridos nos horários seguintes: 

• Matutino: 10:00 às 10:20 

• Almoço: 12:00 às 13:30 

• Vespertino: 16:00 às 16:20 

QUADRO SÍNTESE. Semana de estudos. 

AULA PRESENÇA Nº AULAS/SEM REGENTE 

Disciplinas regulares Obrigatória 30 Professor da disciplina 

Orientação de estudos Facultativa 
Altamente recomendada 

4 Professor orientador 

 
ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS É importante destacar que outras atividades e eventos de 

interesse poderão eventualmente fazer parte da semana de estudos. Esse é, por exemplo, o 

caso da Festa Junina Escolar e da Semana de Ciência, Arte e Cultura, além de sessões do 

Cineclube do IFB, palestras, audições e outras apresentações aptas a complementar ou 

enriquecer a formação educacional do estudante. 

QUADRO SÍNTESE. Ano letivo. 

ANO  
LETIVO 

1º Semestre 
1º Bimestre 10 Semanas 

2º Bimestre 10 Semanas 

2º Semestre 
3º Bimestre 10 Semanas 

4º Bimestre 10 Semanas 
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REORDENAÇÕES PONTUAIS DO HORÁRIO Sem qualquer prejuízo para o estudante, os 

professores poderão efetuar reordenações pontuais nos horários de suas respectivas 

disciplinas com objetivo de atender demandas de projetos ou outras necessidades didáticas. 

E QUANDO O PROFESSOR FALTAR? Nos casos 

excepcionais em que o professor de 

determinada disciplina esteja impedido de 

comparecer à aula, o horário destinado à 

correspondente disciplina fica disponível ao 

estudante para estudos individualizados ou 

em grupo ou será assumido por professor 

disponível. Não existindo assim possibilidade 

de "subida de aula" e saída antecipada do 

estudante nestes casos. O professor, em 

tempo oportuno, adotará estratégia 

pertinente para reposição da(s) aula(s) 

perdidas, acordada antecipadamente com os 

estudantes. 

HORÁRIOS QUE DEVO OBSERVAR 

A pontualidade é importante para a 

manutenção de uma rotina escolar produtiva. 

Para assegurar o pontual cumprimento dos 

compromissos escolares, tome nota dos 

seguintes horários 

 
QUADRO SÍNTESE. Horário de funcionamento de serviços. 

SERVIÇO INÍCIO TÉRMINO OBSERVAÇÕES 

Biblioteca 8:00 21:00 De segunda a sexta, sem intervalos. 

Registro Acadêmico 9:00 21:00  De segunda a sexta, sem intervalos. 

CDAE 7:30 21:30  De segunda a sexta, sem intervalos. 

Atendimento do professor — —  Conforme horário divulgado no Campus. 

Coordenação de curso — —  Conforme horário divulgado no Campus. 

Laboratórios — —  Conforme horário divulgado pelos professores. 

Ginásio — —  Conforme horário divulgado pelos professores. 

ATENÇÃO À FREQUÊNCIA 

FREQUÊNCIA MÍNIMA O estudante deverá assegurar a frequência mínima de 75% da carga 

horária de cada componente curricular e, consequentemente, da totalidade da carga de cada 

período (bimestre, semestre, ano) e do curso. Isso significa que caso o estudante ultrapasse o 

limite de 25% de faltas em um componente curricular específico, ele será automaticamente 

reprovado neste componente, mesmo que sua nota seja suficiente para aprovação. 

QUADRO SÍNTESE. Horários das aulas. 

 INÍCIO TÉRMINO 

Dia letivo 7:30 18:00 

1ª Aula 7:30 8:20 

2ª Aula 8:20 9:10 

3ª Aula 9:10 10:00 

Intervalo 10:00 10:20 

4ª Aula 10:20 11:10 

5ª Aula 11:10 12:00 

Almoço 12:00 13:30 

6ª Aula 13:30 14:20 

7ª Aula 14:20 15:10 

8ª Aula 15:10 16:00 

Intervalo 16:00 16:20 

9ª Aula 16:20 17:10 

10ª Aula 17:10 18:00 



 

MANUAL DO ESTUDANTE: EMITEC HOSPEDAGEM  9 
 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA O controle de frequência será realizado diariamente pelos 

professores da cada componente curricular. O controle será registrado, em tempo oportuno, 

no Sistema de Gestão Acadêmico (SGA) do IFB. As informações aí registradas serão utilizadas 

na composição do mapa de notas e frequência, que orientará a avaliação do desempenho dos 

estudantes nos conselhos de classe. 

ABONO DE FALTAS É garantido ao estudante o direito de requerer abono de faltas em casos 

previstos em lei. Os casos de abono não entram no cômputo do limite de 25% de faltas 

permitido ao estudante.  Para saber mais, consulte  p. 26 

ATESTADO MÉDICO O estudante poderá apresentar atestado médico para justificar faltas. É 

importante, contudo, observar os seguintes casos:  

• As faltas justificadas com atestados médicos de período inferior a 15 dias são 

computadas no limite de 25% permitido ao estudante e não garantem ao estudante o 

direito a compensação de ausência. 

• Os atestados médico com período igual ou superior a 15 e inferior a 60 dias implicam 

a inclusão do estudante em regime domiciliar de estudos. 

Para saber mais, consulte p. 28 

REGIME DOMICILIAR O regime domiciliar de estudos permite ao estudante realizar atividades 

compensatórias fora do espaço e período escolares. Trata-se de um regime especial de 

estudos garantido aos estudantes que estejam impedidos de frequentar regularmente as 

atividades do curso. Os casos que fazem jus a este regime enquadram-se em tratamento de 

saúde, maternidade, participação em eventos científicos ou competição desportiva ou artística 

e convocações especiais das forças armadas. Para saber mais, consulte  p. 24 

FALTA POR MOTIVO DE CRENÇA RELIGIOSA Os estudantes impedidos de frequentar atividades 

ou eventos escolares por motivo de crença religiosa poderão cumprir prestação alternativa 

para compensação das ausências. Nestes casos, as atividades realizadas como prestação 

alternativa são computadas como presença. Para saber mais, consulte  p. 24 

RECONTAGEM DE FALTAS O estudante poderá solicitar a recontagem de faltas quando 

observar discordância entre o registro do professor e sua efetiva frequência. Para saber mais, 

consulte p. 23 

COMO MEU APRENDIZADO É AVALIADO 

PRINCÍPIOS A avaliação do aprendizado do estudante é parte importante de uma rotina 

educacional produtiva. Ela é útil a estudantes, pais e professores. Quando bem realizada, 

oferece inestimável contribuição para análise, planejamento e execução das atividades 

educacionais. Reconhecendo essa importância, o IFB procura fundamentar as avaliações dos 

estudantes nos seguintes princípios: 

• A avaliação deve ser processual: em vez de eleger eventos avaliativos pontuais, como 

provas finais, o processo avaliativo deverá privilegiar os resultados progressivamente 
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obtidos pelo estudante no decurso de sua formação. Além disso, deverá considerar as 

habilidades demonstradas no processo formativo, sem desconsiderar o valor dos 

produtos resultantes desse processo. 

• A avaliação deve privilegiar aspectos qualitativos: as avaliações, tanto quanto possível, 

deverão permitir ao estudante o reconhecimento de seu nível de desempenho e de 

domínio das competências e das habilidades que ele necessita desenvolver. 

• A avaliação deve ser integral: longe de se constituir em um indicador genérico da 

capacidade de o estudante responder questões em uma prova, o processo avaliativo 

buscará sempre abranger a máxima diversidade de aspectos implicados no 

desenvolvimento do estudante. Além disso, as avaliações, sempre que viável, poderão 

articular saberes e conteúdos de mais de um componente curricular. 

MODALIDADES Como resposta aos princípios anteriormente enunciados, o IFB estimula três 

modalidades de avaliação que, se bem articuladas, fornecem um rico quadro avaliativo do 

processo de aprendizado do estudante: 

• Avaliação diagnóstica: com o objetivo de identificar o nível dos conhecimentos e o 

grau das habilidades que o estudante domina no estágio inicial do processo de 

aprendizado. Esta modalidade avaliativa orienta as intervenções didáticas dos 

professores, informando a ele o que o estudante já sabe e o que ele precisa saber. 

• Avaliação formativa: com o objetivo de apreciar os resultados obtidos durante o 

processo de ensino. Esta modalidade avaliativa, realizada de forma contínua e 

sistemática, permite visualizar o desenvolvimento do estudante, incluindo seu ritmo e 

eventuais dificuldades. 

• Avaliação somativa: com o objetivo de verificar o grau de aproveitamento obtido pelo 

estudante ao final de uma etapa formativa. Esta modalidade avaliativa é decisiva para 

a progressão do estudante no curso. 

CRITÉRIOS Os professores de cada componente curricular têm liberdade para definir critérios 

avaliativos que respondam às especificidades de seus respectivos campos de conhecimento. 

Tais critérios devem ser explicitamente registrados nos Planos de Ensino de cada componente.  

Além dos critérios específicos de cada componente curricular, as avaliações observam ainda 

um conjunto de critérios comuns — isto é, considerados em todos os componentes 

curriculares —  listados abaixo: 

• Criatividade 

• Senso crítico 

• Curiosidade 

• Capacidade de autoavaliação 

• Capacidade de reflexão 

• Capacidade de responder às demandas específicas de situações profissionais e sociais 

INSTRUMENTOS Em suas avaliações, os professores farão uso de um conjunto diversificado de 

instrumentos. Com isso, será possível acompanhar e observar de modo mais eficaz o 
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desenvolvimento de competências e habilidades e a aquisição de conhecimentos. Destacamos 

aqui alguns dos instrumentos que serão utilizados nos processos avaliativos escolares: 

• Pré-teste (ou teste diagnóstico) 

• Projetos 

• Resolução de problemas 

• Estudos de caso 

• Painéis integrados 

• Fichas de observação 

• Exercícios 

• Questionários 

• Pesquisas 

• Dinâmicas 

• Testes 

• Práticas profissionais 

• Relatórios 

• Portfólio 

Os professores de cada componente curricular definem os pesos específicos de cada 

instrumento (ou conjunto de instrumentos) no cômputo final das notas bimestrais. 

PORTFÓLIO Os estudantes devem compor, durante o percurso de seu processo de 

aprendizado, um Portfólio individual. O Portfólio será constituído de amostras do conjunto das 

atividades produzidas pelo estudante durante certo período. A seleção das atividades que 

serão reunidas no Portfólio será realizada pelos próprios estudantes, com auxílio dos 

professores. O Portfólio, além de instrumento de avaliação, é uma ferramenta pedagógica útil 

para estimular nos estudantes a reflexão, a criatividade, a autoavaliação e a autonomia. 

PROJETOS Prática importante na atuação pedagógica do IFB, os projetos constituem uma das 

principais estratégias para promover a integração entre os componentes curriculares do curso. 

Com eles, o estudante é estimulado a exercitar sua autonomia e o trabalho colaborativo. Os 

projetos também oferecem oportunidade para as avaliações integradas, em conformidade 

com os princípios anteriormente expostos. 

QUANTIDADE E PERIODICIDADE Os professores de cada componente curricular podem definir 

a quantidade e a periodicidade de suas avaliações, conquanto observem o seguinte: 

• Realizar avaliações mensais. 

• Realizar ao menos três avalições no bimestre, incluindo entre elas a do Portfólio. 

• Incluir no mínimo um Projeto Interdisciplinar no semestre. 

AVALIAÇÕES PERDIDAS Sempre que possível, o estudante deverá comunicar previamente ao 

professor a impossibilidade de realizar qualquer atividade avaliativa. Em qualquer caso, o 

estudante tem 72 horas para justificar formalmente sua ausência e solicitar a aplicação de 

segunda chamada da atividade avaliativa. 

CÁLCULO DAS NOTAS Os estudantes serão avaliados com base em um sistema de notas que 

observa as seguintes diretrizes: 

• O estudante terá uma nota bimestral, uma semestral e outra final (da série) para cada 

componente curricular. 

• As notas serão pontuadas, sempre, em uma escala de zero a dez. 
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• O cálculo das notas bimestrais será feito por média ponderada das avaliações 

aplicadas em cada componente curricular. 

• As notas dos segundo e quarto bimestres incluirão a nota obtida pelos estudantes nas 

apresentações dos eventos de encerramento do semestre. 

• O cálculo das notas semestrais será feito por média aritmética simples das notas 

obtidas nos bimestres que compõem o respectivo semestre. 

• As notas semestrais serão utilizadas no cálculo do Índice de Desenvolvimento do 

Estudante (IDE). 

• As notas finais (da série) serão calculadas por média aritmética ponderada das notas 

dos 4 bimestres da série em que se considere os seguintes pesos: Peso 1 para o 

primeiro e segundo bimestres; Peso 2 para o terceiro e quarto bimestres. 

Para o cálculo das notas, observe as fórmulas registradas no quadro síntese abaixo. 

QUADRO SÍNTESE. Fórmulas para cálculo das notas. 

NOTA FÓRMULA ONDE 

BIMESTRAL 
A1.P1 + A2.P2 + ... An.Pn 

___________________________________ 

P1 + P2 + ... + Pn 

A = Avaliação 
P = Peso atribuído à avaliação 

SEMESTRAL 

NB1 + NB2 

_________________ 

2 

NB1 = Nota do 1º bimestre do correspondente 
semestre. 
NB2 = Nota do 2º bimestre do correspondente 
semestre. 

FINAL 
1NB1 + 1NB2 + 2NB3 + 2NB4 

__________________________________________ 

6 

NB1 = Nota do 1º bimestre 
NB2 = Nota do 2º bimestre 
NB3 = Nota do 3º bimestre 
NB4 = Nota do 4º bimestre 

 
NOTA PARA APROVAÇÃO Para ser considerado APROVADO em um componente curricular, o 

estudante deverá alcançar o mínimo de 60% de aproveitamento. Isso significa que ele deverá 

atingir o mínimo de 6 pontos na escala de notas (que varia de 0 a 10). Para ser considerado 

APROVADO no período letivo (bimestre, semestre ou série), o estudante deverá alcançar 60% 

de aproveitamento em cada um dos componentes curriculares do período. Para saber mais, 

consulte p. 14 

IDE O Índice de Desenvolvimento do Estudante (IDE) é um indicador geral de desempenho do 

estudante. O IDE constituirá critério para: 

• Classificação do estudante em processos para obtenção de assistência estudantil, 

bolsas e similares 

• Alteração de curso 

• Decisões no conselho de classe 
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Para composição do IDE, são consideradas: 

• Participação em monitoria voluntária ou remunerada 

• Participação em projetos de pesquisa e extensão 

• Realização de estágio supervisionado não obrigatório 

• Participação nos eventos da escola 

• Frequência às aulas superior a 90% 

• Participação em eventos internos e externos relativos à área de formação técnica 

• Participação em atividades artísticas, culturais e desportivas 

• Trabalho voluntário 

• Postura estudantil (frequência a atendimentos, cumprimento de atividades nos prazos 

previstos, responsabilidade, autonomia etc.) 

• Apresentação de trabalhos em eventos 

• Desempenho escolar 
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QUADRO SÍNTESE. Conceitos, pontuações e pesos para cálculo do IDE. 

QUESITOS CONCEITOS E RESPECTIVA PONTUAÇÃO PESO 

Participação em monitoria 
Inexistente 

0 

Insatisfatória 

4,0 

Boa 

7,0 

Ótima 

10,0 
2 

Participação em projetos de pesquisa 
ou de extensão 

Inexistente 

0 

Insatisfatória 

4,0 

Boa 

7,0 

Ótima 

10,0 
4 

Realização de estágio supervisionado 
não obrigatório 

7,0 pontos se o estágio de 160 horas for cumprido 1 

Participação nos eventos da escola 
relacionados ao EMITEC 

Inexistente 

0 

Insatisfatória 

4,0 

Boa 

7,0 

Ótima 

10,0 
4 

Frequência às aulas superior a 90% por 
componente curricular (Máximo de 5 

componentes) 
2,0 por componente curricular 4 

Frequência às aulas inferior a 75% por 
componente curricular (Máximo de 5 

componentes) 
- 2,0 por componente curricular 4 

Frequência às aulas inferior a 50% por 
componente curricular (Máximo de 3 

componentes) 
- 3,0 por componente curricular 5 

Participação em eventos internos 
relativos à área de formação técnica 

Inexistente 

0 

Insatisfatória 

4,0 

Boa 

7,0 

Ótima 

10,0 
5 

Participação em eventos externos 
relativos à área de formação técnica 

3,0 por evento (Máximo de 3 eventos) 4 

Participação em atividades artísticas, 
culturais e desportivas do IFB 

Inexistente 

0 

Insatisfatória 

4,0 

Boa 

7,0 

Ótima 

10,0 
3 

Trabalho voluntário no IFB 4,0 caso tenha trabalho comprovado 2 

Postura estudantil (Avaliada 
semestralmente em Conselho de 

Classe) 

Insatisfatória 

0 

Regular 

4,0 

Boa 

7,0 

Ótima 

10,0 
5 

Apresentação de trabalhos em eventos 
externos 

3,0 por trabalho apresentado (Máximo de 3 trabalhos) 4 

Desempenho escolar 

M 

(M é a média aritmética simples das notas semestrais de 
todos os componentes curriculares cursados no semestre) 

5 

Reprovações – por nota em 
componente curricular a ser cumprido 

sob regime de dependência 
- 3,0 por componente sem aproveitamento 3 

Componentes curriculares eletivos 
cursados com aproveitamento 

3,0 por componente (Máximo de 3 componentes) 4 

 
Para conhecer o método de cálculo do IDE, consulte a seção 9.4 do Plano de Curso. 

AS POSSIBILIDADES DE RECUPERAÇÃO DO APRENDIZADO E PROGRESSÃO NOS ESTUDOS 

RECUPERAÇÃO O estudante  terá o direito de realizar estudos de recuperação para os 

componentes curriculares nos quais seu aproveitamento for inferior a 60% (ou seja, quando 

sua nota for inferior a 6 pontos). A recuperação será realizada, preferencialmente, de forma 

contínua e paralela às atividades regulares do período letivo em curso. A recuperação tem por 

objetivo a aquisição dos saberes ainda não consolidados pelo estudante. As metodologias e 
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as estratégias utilizadas nos estudos de recuperação, assim como os instrumentos de 

avaliação, serão selecionadas pelos professores. Essa seleção responderá às necessidades do 

componente curricular específico e terá por objetivo favorecer o aprendizado. É de 

responsabilidade do estudante assegurar sua participação nas atividades de recuperação. Os 

estudos de recuperação serão avaliados pelo professor e será considerado APROVADO o 

estudante que alcançar 60% de aproveitamento nesses estudos. 

DEPENDÊNCIA Os estudantes com desempenho inferior a 60% em até dois componentes 

curriculares serão aprovados em regime de progressão parcial (dependência). Nesses casos, o 

estudante deverá cumprir estudos de recuperação para esses componentes, em conformidade 

com o que está expresso no tópico anterior. Não haverá exigência de cumprimento de carga 

horária mínima ou de número mínimo de dias letivos para a conclusão do regime de 

dependência. Não obstante, a conclusão do regime de dependência dependerá do integral 

cumprimento do programa de estudos proposto pelos professores dos componentes 

implicados. O estudante tem o prazo de um ano para conclusão do regime de dependência, a 

contar da retenção no componente curricular em que se encontra retido. Só terá direito às 

certificações do curso o estudante que cumprir os programas de estudos das dependências 

devidas. 

RETENÇÃO O estudante reprovado em 3 ou mais componentes curriculares ficará retido no 

mesmo período letivo. Neste caso, o estudante deverá refazer todos os componentes 

curriculares daquele período. 

E SEU EU PRECISAR DE ASSISTÊNCIA? 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA Caso o estudante precise de algum apoio, para superar algum 

obstáculo ou enfrentar alguma dificuldade, ele poderá procurar a Coordenação de Assistência 

Estudantil (CDAE), que oferece os seguintes serviços: 

• Programa de Acompanhamento Social, Pedagógico e Psicológico (PROASPEP)  

• Programas de Promoção à Permanência 

• Programas de Incentivo ao Desenvolvimento Acadêmico 

• Assistência aos estudantes com deficiência ou com necessidades educativas especiais, 

em parceria com o NAPNE (Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais) 

PROFISSIONAIS A Política de Assistência Estudantil (PAE) do IFB é realizada por equipe 

multidisciplinar, que trabalha de forma articulada, formada por Pedagogo, Psicólogo, 

Assistente Social e Assistentes de Estudantes.  

Para conhecer melhor os serviços oferecidos pela CDAE, informe-se sobre a Política de 

Assistência Estudantil do IFB. 
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ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS 

O IFB procura oferecer oportunidade de 

desenvolvimento e aprendizado a todos 

os estudantes, sem discriminação de 

qualquer espécie. Por isso, é parte de 

suas permanentes preocupações a 

acessibilidade comunicacional, atitudinal, 

arquitetônica e tecnológica. Além disso, o 

estudante com necessidades específicas 

poderá dispor, por meio de parecer de 

equipe multidisciplinar, de período de 

curso flexibilizado e de adequação do 

prazo para integralização do curso. É 

também garantido a esse estudante: 

necessárias adaptações curriculares, 

adequações dos instrumentos e das 

condições de avaliação, apoio necessário 

para realização de prova (desde que 

previamente solicitado pelo estudante). 

 

O QUE DEVO OBSERVAR PARA CONVIVER... 

É de vital interesse de professores, técnicos e estudantes a promoção de um ambiente 

favorável ao bom desenvolvimento das atividades educacionais. Por isso, a comunidade 

escolar do IFB se mantem permanentemente engajada na construção de uma convivência 

fundada no respeito, compreensão mútua e cooperação. 

Da parte do estudante, é de fundamental importância o conhecimento do Regulamento 

Discente. Os quadros subsequentes apresentam uma brevíssima síntese dos direitos e deveres 

do estudante previstos nesse regulamento.  

QUADRO SÍNTESE. Brevíssimo resumo dos direitos dos estudantes. 

TER ACESSO 
A tudo que interesse ao pleno exercício de sua 
vida escolar, observando os prazos, 
procedimentos e restrições justificadas. 

• Informações 
• Espaços 
• Apoio pedagógico 
• Horário de atendimento 

PARTICIPAR 
Observando as regras próprias de cada uma 
das vias e instâncias de participação. 

• Reuniões e fóruns institucionais 
• Programas de política de assistência estudantil 
• Sugestão de melhorias 
• Reclamações 
• Entidade estudantil 

  

QUADRO SÍNTESE. Estudantes com Necessidades Específicas. 

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 
Têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, que podem ter restringida sua 
participação plena e efetiva na escola e na sociedade. 

 

ESTUDANTES COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO 
Apresentam alterações qualitativas nas interações sociais 
recíprocas e na comunicação, mostrando um quadro de 
interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. 
Incluem-se nesse grupo discentes com autismo e doenças 
psicossociais. 

 

ESTUDANTES COM ALTAS HABILIDADES (SUPERDOTAÇÃO) 
Demonstram elevado potencial intelectual, acadêmico, de 
liderança, de psicomotricidade e artístico, tanto isoladamente 
como combinados, e apresentam elevada criatividade, grande 
envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas. 
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SER RESPONDIDO 
Em conformidade com prazos e processos 
específicos de cada caso. 

• Reclamações 
• Solicitações 

TER ASSEGURADO • Recuperação de aprendizado 
• Avaliação de segunda chamada 
• Condições para realizar seus estudos 

TER RESPEITADO 
Observando as condições fixadas no acordo de 
convivência. 

• Igualdade de condições 
• Nome social 
• Necessidades fisiológicas 
• Necessidades especiais 

 

QUADRO SÍNTESE. Brevíssimo resumo dos deveres dos estudantes. 

CONHECER • Regulamento discente 
• Organização administrativa da escola 
• Normas institucionais 
• Organização curricular de seu curso 

OBSERVAR • Uso obrigatório  do uniforme 
• Uso da identificação escolar 
• Pontualidade e assiduidade nas atividades escolares 
• Horários de atendimento nos setores administrativos 
• Exigências de permanência na escola 
• Restrições ao acesso a dependências de circulação limitada 
• Regras de uso e permanência das salas de aula, laboratórios, bibliotecas, ginásio e 

demais dependências da escola 
• Prazos fixados no calendário escolar 

PARTICIPAR • Atividades de ensino 
• Reuniões escolares, sempre que convocado 
• Atos cívicos e culturais 

ZELAR • Patrimônio da instituição 
• Conservação dos prédios e mobiliário 
• Equipamentos e recursos de uso coletivo 
• Material didático 
• Limpeza e higiene do ambiente escolar 

 
REGULAMENTO DISCENTE O Regulamento Discente do IFB registra os direitos e os deveres do 

estudante em seus pormenores. Além disso, define grau (leve, grave, gravíssima) para as faltas 

disciplinares previstas, assim como as respectivas sanções disciplinares aplicadas em cada 

grau. Estabelece também as regras de composição e funcionamento da comissão disciplinar 

permanente, a quem cabe a competência de definir as sanções disciplinares devidas, e os atos 

do Processo Disciplina. É obrigação do estudante conhecer o Regulamento Discente da 

escola. 

CONSELHO DE CLASSE 

OBJETIVO O conselho de classe é uma instância deliberativa que se reúne ao menos uma vez 

por bimestre. Nele o corpo docente discute e delibera questões de interesse pedagógico. O 

conselho de classe permite, assim, a constituição de uma visão integral do desenvolvimento 
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da turma e de cada estudante, além de respaldar potenciais reorientações da prática 

educativa. 

ATRIBUIÇÕES São atribuições do conselho de classe: 

• Avaliar as dificuldades da turma nos planos do aprendizado e das relações 

interpessoais. 

• Propor medidas pedagógicas para superação de dificuldades de aprendizagem. 

• Propor readequações e reorganização do trabalho pedagógico para favorecer o 

aperfeiçoamento das práticas educacionais. 

• Discutir e deliberar assuntos de interesse coletivo. 

• Deliberar sobre a promoção de estudantes que necessitem de análise específica. 

• Propor adequações no conteúdo e nos componentes curriculares. 

• Emitir parecer sobre questões submetidas à sua apreciação. 

• Deliberar outros assuntos de interesse pedagógico sempre que se fizer necessário. 

QUADRO SÍNTESE. Participantes do conselho de classe. 

PARTICIPANTE PARTICIPAÇÃO 

Coordenador pedagógico da escola 
(ou seu representante) 

Obrigatória 

Professores da turma Obrigatória 

Coordenador do curso 
(ou seu representante) 

Obrigatória 

Professor conselheiro da turma 
(eleito pelos estudantes) 

Obrigatória 

Coordenador de Assistência Estudantil Obrigatória 

Coordenador de Registro Acadêmico Obrigatória na reunião final 

Diretor de Ensino ou Coordenador Geral de Ensino Facultativa nas reuniões intermediárias 
Obrigatória na reunião final 

Estudante representante da turma Facultativa 
O estudante representante poderá participar do 
início da reunião, quando poderá expor as 
demandas do corpo discente e apresentar 
esclarecimentos que se façam devido. Após 
isso, o estudante deverá se retirar para os 
professores darem prosseguimento às 
atividades do conselho. 
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QUADRO SÍNTESE. Finalidades do conselho de classe. 

CONSELHO DE CLASSE FINALIDADE 

BIMESTRAL • Identificar o perfil do estudante. 
• Analisar o perfil da turma. 
• Adequar os Planos de Ensino ao contexto observado. 
• Discutir dificuldades da turma no processo de ensino-aprendizagem. 
• Acompanhar o desempenho dos estudantes. 
• Avaliar o rendimento de estudantes que utilizaram os horários de 

atendimento do professor e recomendar aos estudantes a necessidade 
de procurar os professores para atendimento em separado da turma, 
quando for o caso. 

• Reorientar o planejamento de ensino. 

FINAL • Analisar o desempenho dos estudantes em cada componente curricular 
do respectivo período letivo; 

• Deliberar a respeito da situação final dos estudantes com nota menor que 
6,0 e menos de 75% de presença do total de horas letivas por meio de 
voto dos membros participantes do conselho, se for o caso, 
determinando: 

a. Aprovação, com atribuição da situação “APROVADO PELO 
CONSELHO DE CLASSE”. 

b. Retenção no período letivo do estudante com nota menor que 6,0 
em mais de três componentes curriculares. Neste caso, será 
atribuída a situação “RETIDO”. 

• Relacionar os estudantes que deverão cumprir estudos de recuperação. 

O GRANDE ENCONTRO: REUNIÃO COM PAIS, ESTUDANTES E PROFESSORES 

A reunião com pais, estudantes e professores ocorre bimestralmente e é um momento 

privilegiado da vida escolar. Nesta reunião, a comunidade escolar tem a oportunidade de 

compartilhar visões e alinhar suas expectativas. Além do acompanhamento do aprendizado, os 

pais podem conhecer melhor a escola, os professores e os outros estudantes que 

acompanham seu filho no percurso escolar. Podem também se informar sobre as formas de 

auxiliar o aprendizado do seu filho e esclarecer dúvidas a respeito das metodologias, 

estratégias, recursos e tudo mais que compõe a vida escolar de seu filho. Participe! 

POR FIM, MAS NÃO MENOS IMPORTANTE 

ACESSO ÀS 
DEPENDÊNCIAS DA 
ESCOLA 

• HORÁRIO DE FUNCIOAMENTO DO IFB: 7h as 22h30min 
• ATRASOS: Os estudantes atrasados poderão acessar as dependências da 

escola, mas só poderão entrar em sala no próximo período de transição de 
aula. Durante a espera, poderão utilizar a biblioteca ou a área de vivência da 
escola, observando as regras de utilização e de permanência destes espaços. 

UNIFORME • USO OBRIGATÓRIO 
• ESTUDANTES SEM UNIFORME: Os estudantes não uniformizados poderão 

acessar as dependências do prédio e utilizar os espaços abertos à 
comunidade, como a biblioteca, mas não poderão assistir aula. 

CARTEIRINHA • USO OBRIGATÓRIO: É obrigatória a utilização da identificação escolar do 
estudante (carteirinha) nas dependências da escola. 

CELULARES E 
OUTRAS 
TECNOLOGIAS 

• Cada professor definirá, segundo seus objetivos didáticos, as regras de 
utilização de celulares, smartphones, tabletes e quaisquer outros dispositivos 
eletrônicos em sua aula. 
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4. O QUE PRECISO SABER PARA … 

RENOVAR MATRÍCULA 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante (quando maior de idade). 
• Responsável legal do estudante (quando menor de idade). 

QUANDO • Anualmente,	nos	prazos	fixados	no	calendário	institucional.	

ONDE • Registro	Acadêmico.	

REQUISITOS EXIGIDOS • Quitação de eventuais pendências no setor de Registro Acadêmico. 
• Quitação de eventuais pendências na Biblioteca. 
• Quitação de eventuais pendências no setor de Assistência Estudantil. 

DOCUMENTAÇÃO • Formulário próprio (solicitar este formulário no Registro Acadêmico). 
• Comprovante de nada consta da Biblioteca. 
• Comprovante de nada consta da Coordenação de Assistência Estudantil. 

OBSERVAÇÕES • A efetivação da renovação está condicionada aos resultados finais do 
período letivo anterior. 

• O estudante não poderá efetivar a renovação de matrícula quando: 
• Estiver fora do período de renovação definido no calendário 

institucional. 
• Constatada a impossibilidade de o estudante concluir o curso dentro 

do prazo máximo previsto para isso, que corresponde a 6 anos. 
• Estiver com pendências em qualquer dos setores seguintes: Registro 

Acadêmico, Biblioteca, Assistência Estudantil. 

TRANCAR MATRÍCULA 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante (quando maior de idade). 
• Responsável legal do estudante (quando menor de idade). 

QUANDO • De	acordo	com	o	calendário	institucional.	

ONDE • Registro	Acadêmico.	

REQUISITOS EXIGIDOS O	trancamento	da	matrícula	será	possível	em	qualquer	dos	seguintes	casos:	
• Convocação para o serviço militar. 
• Tratamento prolongado de saúde. 
• Gravidez ou problemas pós-parto. 

DOCUMENTAÇÃO • Formulário	próprio	(solicitar	este	formulário	no	Registro	Acadêmico).	

OBSERVAÇÕES • Caso ocorram mudanças curriculares durante o período do trancamento, o 
estudante deverá efetuar, na reabertura da matrícula, as adaptações 
necessárias, observando equivalências de componentes curriculares, para 
dar continuidade ao curso. 

• No caso de extinção do curso durante o período do trancamento, o 
estudante poderá solicitar matrícula em outro curso de Ensino Médio 
Integrado, observando as necessidades de adaptações curriculares. 

• Os períodos de trancamento são computados na contagem do tempo 
máximo para conclusão do curso, salvo em casos especiais, analisados pela 
Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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CANCELAR MATRÍCULA 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante (quando maior de idade). 
• Responsável legal do estudante (quando menor de idade). 
• Coordenação de Registro Acadêmico, nos casos citados abaixo. 

QUANDO • A	qualquer	tempo,	quando	o	estudante	incorrer	em	uma	ou	mais	faltas	que,	
segundo	o	RET,	implicam	no	cancelamento	da	matrícula,	ou	quando	solicitado.	

ONDE • Registro	Acadêmico.	

CONDIÇÕES A	matrícula	do	estudante	será	cancelada	caso	seja	observada	qualquer	das	condições	
seguintes:	
• Se o estudante ou seu responsável legal não renovar sua matrícula no prazo 

estabelecido. 
• Se o estudante ultrapassar 50% de faltas não justificadas em determinado 

período letivo. 
• Se o estudante ou seu responsável legal não requerer a reabertura de 

matrícula após o cumprimento do período de trancamento. 
• Se o estudante  ou seu responsável legal não renovar a matrícula após o 

cumprimento do período de regime domiciliar. 
• Se o estudante for transferido para outra instituição de ensino. 
• Se o estudante apresentar documento falso ou falsificado. 
• Se o estudante cometer ato de indisciplina grave, conforme previsto no 

Regulamento Discente. 
• Se o estudante não concluir o curso no prazo máximo previsto para isso. 
• Se o estudante, com idade igual ou superior a 18 anos, ou seu responsável 

legal efetuar requerimento com este fim. 

DOCUMENTAÇÃO • Formulário próprio (solicitar este formulário no Registro Acadêmico). 
• Comprovante de nada consta da Biblioteca. 
• Comprovante de nada consta da Coordenação de Assistência Estudantil. 

OBSERVAÇÕES • O estudante poderá, nos casos de cancelamento da matrícula, solicitar ao 
IFB os documentos comprobatórios correspondentes aos períodos letivos 
cursados. 

• O estudante que tiver sua matrícula cancelada só poderá reingressar no IFB 
mediante novo processo seletivo. 

• Caso seja constatado que o estudante possui matrículas simultâneas em 
mais de um curso técnico do IFB, ele deverá optar por uma das vagas no 
prazo de 5 dias a contar do primeiro dia útil após comunicação da 
instituição. 
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SOLICITAR TRANSFERÊNCIA 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante (quando maior de idade). 
• Responsável legal do estudante (quando menor de idade). 

QUANDO • Em período definido por meio de edital próprio. 

ONDE • Registro	Acadêmico.	

REQUISITOS EXIGIDOS • Estar devidamente matriculado em outro campus do IFB, em outra unidade 
da rede de institutos federais ou em outra instituição de ensino 
devidamente reconhecida. 

• Aceitar, no ato da matrícula, submeter-se a necessária adaptação curricular. 
• Não estar em regime de dependência ou sujeito a estudos de recuperação. 

DOCUMENTAÇÃO • Formulário próprio (solicitar este formulário no Registro Acadêmico). 
• Histórico escolar. 
• Matriz curricular do curso. 
• Plano de ensino detalhado de cada componente curricular. 
• Guia de transferência emitido pela instituição de origem. 

OBSERVAÇÕES • A transferência depende da existência de vagas remanescentes. 
• A transferência obedecerá a seguinte ordem de prioridade: 

• Estudantes provenientes do mesmo curso integrado. 
• Estudantes provenientes de cursos integrados do mesmo eixo 

tecnológico. 
• Estudantes provenientes de outros cursos integrados, desde que se 

verifique a viabilidade de adaptação curricular. 
• Uma comissão própria analisará a correspondência entre a matriz curricular 

do curso de origem e a do curso alvo do processo de transferência. 
• No caso de transferência do IFB para outra instituição de ensino, integrante 

ou não da rede de institutos federais, o estudante deverá se informar, na 
instituição de destino, sobre procedimentos, prazos e documentação. 
Deverá também comunicar sua intenção de efetivar a transferência ao IFB e 
solicitar os documentos pertinentes ao caso. 

SOLICITAR ADAPTAÇÃO CURRICULAR 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante (quando maior de idade). 
• Responsável legal do estudante (quando menor de idade). 

QUANDO • Após ingresso por transferência, quando houver necessidade. 

ONDE • Registro	Acadêmico.	

REQUISITOS EXIGIDOS • A	depender	de	cada	caso	específico.	

DOCUMENTAÇÃO • Termo de aceitação da adaptação necessário (a ser assinado no ato da 
matrícula). 

• Histórico escolar. 
• Matriz curricular do curso. 
• Plano de ensino detalhado de cada componente curricular. 

OBSERVAÇÕES • O estudante poderá realizar adaptações de no máximo dois componentes 
por período letivo. 

• Os horários das adaptações deverão ser programados de modo a permitir 
que o estudante frequente os componentes regulares do curso e as 
adaptações, concomitantemente. 
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MUDAR DE CURSO 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante (quando maior de idade). 
• Responsável legal do estudante (quando menor de idade). 

QUANDO • A	qualquer	tempo.	

ONDE • Registro	Acadêmico.	

REQUISITOS EXIGIDOS • Cumprimento, com aproveitamento, de carga horária mínima de 15% e 
máxima de 50% da carga horária total do curso de origem. 

• Tempo hábil para concluir o curso pretendido, observando-se que será 
considerado, para o cálculo de permanência do estudante, o ingresso no 
curso de origem. 

DOCUMENTAÇÃO • Formulário próprio (solicitar este formulário no Registro Acadêmico). 
• Histórico escolar. 
• Planos de ensino dos componentes curriculares cursados. 

OBSERVAÇÕES • É permitido ao estudante efetuar mudança de curso, para outro de ensino 
médio integrado no mesmo eixo tecnológico, uma única vez. 

• A mudança de curso depende da existência de vaga. 
• Os candidatos à mudança de curso serão listados em ordem de 

classificação observando-se os seguintes critérios de desempate: 
• Cumprimento de maior porcentagem de equivalência do curso 

pretendido. 
• Maior Índice de Desenvolvimento do Estudante (IDE). 
• Idade (estudantes mais velhos têm prioridade). 

• Quando o número de vagas disponíveis para mudança de curso for menor 
que o número de candidatos, os candidatos cuja classificação não esteja 
dentro do limite de vagas constituirão uma lista de excedentes para 
aproveitamento de vagas de eventuais desistências. 

• O estudante deverá efetuar os procedimentos para adaptação curricular 
que se fizer necessária. 

• As solicitações de mudança de curso serão avaliadas por comissão 
constituída para este fim. 

• A efetivação da mudança de curso se dará no período letivo 
imediatamente posterior àquele no qual a solicitação foi realizada. 

REQUERER RECONTAGEM DE FALTAS 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante. 

QUANDO • No prazo máximo de 2 dias após a publicação dos resultados. 

ONDE • Diretamente com o professor. 
• Coordenação de curso, em casos especiais. 

REQUISITOS EXIGIDOS • Comprovação de presença referente às faltas contestadas (prova, trabalho 
ou outro documento que comprove a presença). 

DOCUMENTAÇÃO • Requerimento justificado. 
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ESTUDAR EM REGIME DOMICILIAR 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante (quando maior de idade). 
• Responsável legal do estudante (quando menor de idade). 

QUANDO • A	qualquer	tempo.	

ONDE • Registro	Acadêmico.	

CONDIÇÕES • Ser portador de doença infectocontagiosa. 
• Necessitar de tratamento prolongado de saúde. 
• Necessitar de assistência intensiva comprovada por laudo médico. 
• Ser portador de incapacidade física relativa incompatível com a frequência 

às atividades escolares. 
• Tratar-se de aluna gestante, a partir do oitavo mês. 
• Ser reservista. 
• Ser oficial ou aspirante a oficial da reserva. 
• Estar participando de eventos e atividades desportivas oficiais. 

DOCUMENTAÇÃO • Laudo médico, em que conste o período de afastamento e o Código 
Internacional de Doença (CID), quando for o caso. 

• Declaração da instituição com o período de afastamento. 

OBSERVAÇÕES • É permitida a renovação do regime domiciliar, durante o período letivo, 
desde que observada a devida fundamentação e apresentado novo 
atestado médico, quando for o caso. 

• Sendo necessária a continuidade do regime domiciliar após o 
encerramento do período letivo, o estudante deverá apresentar novo 
requerimento. Do contrário, sua matrícula será automaticamente cancelada. 

REALIZAR PRESTAÇÃO ALTERNATIVA DE HORÁRIO POR MOTIVO DE CRENÇA RELIGIOSA 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante (quando maior de idade). 
• Responsável legal do estudante (quando menor de idade). 

QUANDO • A	qualquer	tempo.	

ONDE • Registro	Acadêmico	

REQUISITOS EXIGIDOS • Ser membro de instituição religiosa enquadrada nos termos desse 
benefício. 

DOCUMENTAÇÃO • Formulário próprio (solicitar este formulário no Registro Acadêmico). 
• Declaração da instituição religiosa da qual o estudante é membro. 
• Termo de ciência dos horários disponíveis para prestação alternativa. 

OBSERVAÇÕES • A prestação alternativa de cada componente curricular será cumprida 
preferencialmente nos horários de atendimento aos estudantes do 
professor de cada componente curricular. 

• Desde que acordado por professor e estudante, a prestação alternativa 
poderá ser realizada em outro horário que não o de atendimento aos 
estudantes. 

• No caso das atividades práticas, o estudante deverá cumprir estas 
obrigações em horário alternativo concedido pelo IFB. 

  



 

MANUAL DO ESTUDANTE: EMITEC HOSPEDAGEM  25 
 

REALIZAR ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante. 

QUANDO • A partir da finalização da 1ª série do curso. 

ONDE • Coordenação de estágio. 

REQUISITOS EXIGIDOS • Ter o mínimo de 16 anos. 
• Ter concluído o primeiro período letivo (1ª série). 
• Compatibilidade entre a formação educacional do estudante e as 

atividades realizadas no estágio. 

DOCUMENTAÇÃO • Solicitar lista de documentos à Coordenação de Estágio do campus. 

OBSERVAÇÕES • O estágio supervisionado não é obrigatório, mas será considerado para fins 
de cálculo do Índice de Desenvolvimento do Estudante (IDE) 

• O estágio poderá ser realizado no próprio IFB ou em instituição 
conveniada. 

• A carga horária destinada ao estágio não será computada como parte da 
formação técnica e geral, mas será devidamente registrada no histórico 
escolar do estudante. 

• Cabe à Coordenação de Estágio da escola e ao professor orientador do 
estudante acompanhar as atividades do estágio. 

• A prática profissional poderá ser utilizada de forma complementar ao 
estágio supervisionado. 

• A documentação referente ao estágio deverá ser assinada pelo estudante, 
quando maior de idade, ou seu responsável legal, quando aquele for 
menor de idade. 

ATUALIZAR CADASTRO 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante (quando maior de idade). 
• Responsável legal do estudante (quando menor de idade). 

QUANDO • A qualquer tempo. 

ONDE • Registro	Acadêmico.	

REQUISITOS EXIGIDOS • Estar devidamente matriculado. 
• Frequentar regularmente o curso. 

DOCUMENTAÇÃO • A depender da atualização a ser realizada. 

OBSERVAÇÕES • Recomenda-se ao estudante conferir, próximo ao término de seu curso, 
eventual necessidade de atualização da documentação necessária para a 
expedição do diploma. 
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SOLICITAR DISPENSA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante (quando maior de idade). 
• Responsável legal do estudante (quando menor de idade). 

QUANDO • A qualquer tempo. 

ONDE • Registro	Acadêmico.	

CONDIÇÕES • Cumprir jornada de trabalho igual ou superior a seis horas. 
• Estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver 

obrigado à prática da educação física. 
• Ter filho(s). 
• Ser portador de doença infectocontagiosa. 
• Ser portador de incapacidade física relativa, incompatível com o exercício 

de atividades físicas. 

DOCUMENTAÇÃO • Formulário próprio (solicitar este formulário no Registro Acadêmico) 
• Documentação comprobatória para o caso específico. 

SOLICITAR ABONO DE FALTAS 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante (quando maior de idade). 
• Responsável legal do estudante (quando menor de idade). 

QUANDO • A	qualquer	tempo.	

ONDE • Registro	Acadêmico.	

CONDIÇÕES • Estar inscrito em órgão de formação de reserva convocados para o 
exercício ou manobras militares. 

• Ser oficial ou aspirante a oficial da reserva convocado para o serviço ativo. 
• Ter participado de eventos e atividades desportivas oficiais (conforme Lei 

9.615/1998). 

DOCUMENTAÇÃO • Documentação comprobatória para o caso específico. 

OBSERVAÇÕES • A documentação comprobatória deve ser entregue ao Registro Acadêmico 
no período máximo de até 3 dias após a falta. 

REQUERER DECLARAÇÃO DE ESCOLARIDADE (INCLUSIVE PARA PASSE ESTUDANTIL) 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante (quando maior de idade). 
• Responsável legal do estudante (quando menor de idade). 

QUANDO • A	qualquer	tempo.	

ONDE • Registro	Acadêmico.	

REQUISITOS EXIGIDOS • Estar devidamente matriculado. 
• Frequentar regularmente o curso. 

DOCUMENTAÇÃO • Formulário próprio  (solicitar este formulário no Registro Acadêmico). 

OBSERVAÇÕES • O estudante deverá informar, no caso específico, tratar-se de declaração 
para passe estudantil. 

• O Registro Acadêmico disporá de 72 horas para emissão das declarações 
de escolaridade destinadas à aquisição de passe estudantil. 
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RETIRAR DIPLOMA 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante. 

QUANDO • Ao término do curso. 

ONDE • Registro Acadêmico.	

REQUISITOS EXIGIDOS • Ter concluído com êxito todos os componentes curriculares do curso. 
• Ter cumprido as demais exigências escolares demandadas durante o curso 

(Projetos de Pesquisa ou Extensão etc.). 
• Estar quite com todos os setores administrativos e acadêmicos da escola. 

DOCUMENTAÇÃO • Pasta individual do estudante atualizada com: 
• Certidão de nascimento (quando solicitado no ato da matrícula). 
• Documento de identificação válido e com foto. 
• Certificado ou Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental 
• Comprovante de quitação eleitoral para os candidatos maiores de 18 

anos (comprovante de votação da última eleição ou declaração de 
quitação com a Justiça Eleitoral. 

• Duas fotos 3x4 idênticas e recentes. 
• Comprovante de residência. 
• Certificado de reservista ou de dispensa de corporação, para 

candidatos do sexo masculino entre 18 e 45 anos. 

OBSERVAÇÕES • A conferência da pasta será realizada pelo próprio Registro Acadêmico. 
Mas é recomendado ao estudante adiantar-se na atualização de seu 
cadastro, quando houver necessidade. 

• A expedição do diploma após a conclusão do curso não depende de 
solicitação do estudante. Ou seja, o processo é automaticamente iniciado 
uma vez que o estudante tenha cumprido os requisitos exigidos para tanto. 
O estudante poderá contudo acompanhar o andamento do processo 
obtendo informações no Registro Acadêmico. 

• Os diplomas dos cursos técnicos integrados do IFB têm validade nacional e 
habilitam o estudante para participar dos processos seletivos para ingresso 
na educação superior (ENEM e exames de vestibular). 

SOLICITAR SEGUNDA CHAMADA DE ATIVIDADE AVALIATIVA 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante. 

QUANDO • No prazo máximo de 72 horas após a aplicação da atividade avaliativa. 

ONDE • Diretamente com o professor. 
• Coordenação de curso, em casos especiais. 

CONDIÇÕES • Ausência por motivo de saúde. 
• Ausência por razão de falecimento de familiares. 
• Casos não previstos avaliados pelo professor. 

DOCUMENTAÇÃO • Requerimento justificado. 
• Atestado médico, quando da ausência por motivo de saúde. 
• Atestado de óbito, quando da ausência por razão de falecimento de 

familiares. 

OBSERVAÇÕES • Fica a critério do professor de cada componente curricular a avaliação das 
justificativas para os casos não previstos. 
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APRESENTAR ATESTADO 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante (quando maior de idade). 
• Responsável legal do estudante (quando menor de idade). 

QUANDO • A	qualquer	tempo.	

ONDE • Registro	Acadêmico.	

CONDIÇÃO • Estar impossibilitado de frequentar as atividades regulares do curso por 
problemas de saúde. 

DOCUMENTAÇÃO • Atestado médico. 

OBSERVAÇÕES • O atestado médico deverá ser entregue ao Registro Acadêmico no prazo 
máximo de 72 horas a contar do início de sua validade. 

• O atestado médico com duração inferior a 15 dias não assegura ao 
estudante o direito à compensação das faltas. As faltas cobertas por 
atestados com esta duração são enquadradas no limite de 25% de faltas 
para a carga horária do período letivo. Isso significa que a soma das faltas 
cobertas por estes atestados com as faltas não justificadas não poderão 
ultrapassar o limite de 25% da carga horária do período. 

• O atestado médico igual ou superior a 15 e inferior a 60 dias assegura ao 
estudante o direito ao Regime Domiciliar (conferir informação sobre 
Regime Domiciliar na página 24). 

• As faltas justificadas serão registradas pelos docentes nos diários de classe.  

SOCILITAR REVISÃO DE RESULTADO FINAL 

QUEM DÁ ENTRADA 
NO PROCEDIMENTO 

• Próprio estudante (quando maior de idade). 
• Responsável legal do estudante (quando menor de idade). 

QUANDO • No prazo máximo de 3 dias úteis após a publicação dos resultados. 
• Em circunstâncias específicas, de acordo com calendário divulgado na 

escola. 

ONDE • Registro	Acadêmico.	

REQUISITOS EXIGIDOS • Justificativa fundamentada da solicitação. 

DOCUMENTAÇÃO • Requerimento justificado. 

OBSERVAÇÕES • A revisão de atividades avaliativas desempenhadas durante o curso — ou 
seja, no caso de não se tratar de resultados finais — deverá ser solicitada 
primeiramente aos respectivos professores. Caso o estudante julgue 
necessária outra análise, esta deverá ser solicitada, por escrito, à 
Coordenação do curso. 
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5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Para obter mais informações sobre seu curso, seus direitos e deveres, rotinas escolares e 

procedimentos administrativos, o aluno deverá consultar os seguintes documentos 

institucionais. 

DOCUMENTOS DISPONÍVEL EM 

Plano de curso  

Planos das disciplinas  

Regulamento do Ensino Técnico (RET)  

Regulamento discente  

Manual de procedimentos do Registro Acadêmico  
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6. CALENDÁRIO ESCOLAR: 2016 

JANEIRO ATIVIDADES, EVENTOS E FERIADOS 

D S T Q Q S S 1 » Confraternização universal 

          1 2 4 a 31 » Férias docentes 

3 4 5 6 7 8 9     

10 11 12 13 14 15 16     

17 18 19 20 21 22 23     

24 25 26 27 28 29 30     

31                 

Dias letivos mensal: 0     

Dias letivos acumulados: 0 
 

  

 
FEVEREIRO ATIVIDADES, EVENTOS E FERIADOS 

D S T Q Q S S  1 e 2 » Férias docentes 

  1 2 3 4 5 6  3, 4 e 5 » Encontro pedagógico 

7 8 9 10 11 12 13  8 » Recesso  

14 15 16 17 18 19 20  9 » Feriado (Terça-feira de Carnaval) 

21 22 23 24 25 26 27  10 » Recesso (Quarta-feira de Cinzas) 

28 29            15 » Início das aulas do Ensino Médio Integrado (1º bimestre) 

Dias letivos mensal: 11    

Dias letivos acumulados: 11    

 
MARÇO ATIVIDADES, EVENTOS E FERIADOS 

D S T Q Q S S    

    1 2 3 4 5  25 » Feriado (Sexta-feira da Paixão) 

6 7 8 9 10 11 12  27 » Domingo de Páscoa 

13 14 15 16 17 18 19  31 » Atualização dos Diários no SGA 

20 21 22 23 24 25 26    

27 28 29 30 31        

Dias letivos mensal: 22    

Dias letivos acumulados: 33    

 
ABRIL ATIVIDADES, EVENTOS E FERIADOS 

D S T Q Q S S  21 » Feriado (Aniversário de Brasília, Tiradentes) 

          1 2  22 » Recesso 

3 4 5 6 7 8 9  26 » Fim do 1º Bimestre  

10 11 12 13 14 15 16  27 » Conselho de Classe :: Início do 2º Bimestre 

17 18 19 20 21 22 23  30 » Reunião de pais (1º Bimestre) 

24 25 26 27 28 29 30  29 » Atualização dos Diários no SGA 

Dias letivos mensal: 20    

Dias letivos acumulados: 53    
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MAIO ATIVIDADES, EVENTOS E FERIADOS 

D S T Q Q S S 
 

1 » Feriado (Dia do trabalho) 

1 2 3 4 5 6 7   26 » Feriado (Corpus Christi) 

8 9 10 11 12 13 14   27 » Recesso Escolar 

15 16 17 18 19 20 21   31 » Atualização dos Diários no SGA 

22 23 24 25 26 27 28   
 

29 30 31             

Dias letivos mensal: 20    

Dias letivos acumulados: 73    

 
JUNHO ATIVIDADES, EVENTOS E FERIADOS 

D S T Q Q S S  25 » Sugestão de data para Festa Junina (sábado letivo) 

      1 2 3 4  30 » Atualização dos Diários no SGA 

5 6 7 8 9 10 11    

12 13 14 15 16 17 18    

19 20 21 22 23 24 25    

26 27 28 29 30        

Dias letivos mensal: 22    

Dias letivos acumulados: 95    

 
JULHO ATIVIDADES, EVENTOS E FERIADOS 

D S T Q Q S S  6 » Término das aulas (2º bimestre :: 1º semestre letivo) 

          1 2  6 » Conselho de Classe (2º bimestre) 

3 4 5 6 7 8 9  7 » Reunião de pais (2º bimestre) 

10 11 12 13 14 15 16  8 a 26 » Recesso Discente 

17 18 19 20 21 22 23  25 e 26 » Encontro pedagógico 

24 25 26 27 28 29 30  27 » Início das aulas (3º bimestre :: 2º semestre letivo) 

31              
 

Dias letivos mensal: 8    

Dias letivos acumulados: 103    

 
AGOSTO ATIVIDADES, EVENTOS E FERIADOS 

D S T Q Q S S  31 » Atualização dos Diários no SGA 

  1 2 3 4 5 6    

7 8 9 10 11 12 13    

14 15 16 17 18 19 20    

21 22 23 24 25 26 27    

28 29 30 31        
 

Dias letivos mensal: 23    

Dias letivos acumulados: 126    
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SETEMBRO ATIVIDADES, EVENTOS E FERIADOS 

D S T Q Q S S  7 » Feriado (Independência do Brasil) 

        1 2 3  27 a 30 » III Semana de Ciência Arte e Cultura 

4 5 6 7 8 9 10  30 » Atualização dos Diários no SGA 

11 12 13 14 15 16 17  
 

18 19 20 21 22 23 24  
 

25 26 27 28 29 30    
 

Dias letivos mensal: 21  
 Dias letivos acumulados: 147    

 
OUTUBRO ATIVIDADES, EVENTOS E FERIADOS 

D S T Q Q S S  1 » III Semana de Ciência Arte e Cultura (sábado letivo) 

            1  3 » Término do 3º bimestre 

2 3 4 5 6 7 8  4 » Início do 4º bimestre 

9 10 11 12 13 14 15  6 » Conselho de Classe  (3º Bimestre) 

16 17 18 19 20 21 22  8 » Reunião de pais (3º bimestre) 

23 24 25 26 27 28 29  12 » Feriado (Padroeira do Brasil) 

30 31            28 » Feriado (Servidor Público) 

Dias letivos mensal: 21  31 » Atualização dos Diários no SGA 

Dias letivos acumulados: 168    

 
NOVEMBRO ATIVIDADES, EVENTOS E FERIADOS 

D S T Q Q S S  2 » Feriado (Dia de Finados) 

    1 2 3 4 5  14 » Recesso 

6 7 8 9 10 11 12  15 » Feriado (Proclamação da República) 

13 14 15 16 17 18 19  21 a 25 » Renovação de Matrícula  

20 21 22 23 24 25 26  30 » Feriado local (Dia do Evangélico) 

27 28 29 30        30 » Atualização dos Diários no SGA 

Dias letivos mensal: 18    

Dias letivos acumulados: 186    

 
DEZEMBRO ATIVIDADES, EVENTOS E FERIADOS 

D S T Q Q S S  19 » Término das aulas (4º bimestre :: 2º semestre letivo) 

        1 2 3  19 » Conselho de Classe Final 

4 5 6 7 8 9 10  21 » Publicação de Resultado Final (Anual) 

11 12 13 14 15 16 17  20 » Reunião de pais (4º Bimestre) 

18 19 20 21 22 23 24  25 » Natal 

25 26 27 28 29 30 31    

Dias letivos mensal: 14    

Total de dias letivos no ano: 200    

 


