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Processo nº: 23441.000048.2021-67 

Origem: VTP - DAE-VTP 

Interessados: Marcos Amorielle Furini, Rodrigo Cleber da Silva 

Assunto: Solicitação de Pauta CONCAM - Alteração do calendário acadêmico 

Conselheiro: Lara Guizi Anoni 
 
 

I-HISTÓRICO 
 

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia na qual 

vivemos até este momento. Devido a isso, o calendário de aulas para 2020 precisou ser 

alterado para que tanto professores, quanto o setor administrativo, quanto alunos, 

pudessem estar preparados para a forma de ensino remota.  

 

No dia 3 de julho de 2020 este conselho de campus (CONCAM – VTP) se reuniu para 

aprovar o atual calendário 2020, com datas de final de semestre expostas no item a seguir. 

Porém, para fins de atendimento da resolução nº 85/2020, de 15 de dezembro de 2020, na 

qual consta a necessidade de que as instituições acadêmicas organizem conselhos para 

discutir situações de alunos com frequência nas aulas abaixo de 75%, considerando seu 

desempenho durante o semestre, faz se necessário o encurtamento do semestre para que 

haja tempo hábil para formar essas reuniões além das que já estavam previstas. 

  

Cabe ressaltar que a redução de dias no calendário 2020 é apontada na medida provisória 

nº 934, de 1 de abril de 2020, como forma de garantir um melhor andamento do ano de 

2021. 
 
 

II-METODOLOGIA 
 

Foi solicitado ao Conselho de Campus uma consideração sobre as seguintes alterações no 

calendário acadêmico do câmpus Votuporanga (Tabela 01). 

 

Tabela 01 – Cenário de datas a serem alteradas 

Calendário dos cursos técnicos integrados ao ensino médio 

ANTES PROPOSTA  

23/02/2021 12/02/2021 Último dia letivo de 2020 

24/02/2021 

e 

25/02/2021 

17/02/2021 

e 

18/02/2021 

Aplicação do Instrumento Final de Avaliação 

- 19/02/2021 
Último dia de entrega dos diários de classe pelos 

docentes 

26/02/2021 

e 

27/02/2021 

22/02/2021 

a 

26/02/2021 

Realização dos conselhos de classe 



Calendário dos cursos técnicos concomitantes/subsequentes 

ANTES PROPOSTA  

19/02/2021 12/02/2021 Último dia letivo de 2020 

22/02/2021 

e 

23/02/2021 

17/02/2021 

e 

18/02/2021 

Aplicação do Instrumento Final de Avaliação 

- 19/02/2021 
Último dia de entrega dos diários de classe pelos 

docentes 

24/02/2021 

22/02/2021 

a 

26/02/2021 

Realização dos conselhos de classe 

Calendário dos cursos superiores 

ANTES PROPOSTA  

23/02/2021 12/02/2021 Último dia letivo de 2020 

24/02/2021 

e 

25/02/2021 

17/02/2021 

e 

18/02/2021 

Aplicação do Instrumento Final de Avaliação 

- 19/02/2021 
Último dia de entrega dos diários de classe pelos 

docentes 

- 

22/02/2021 

a 

26/02/2021 

Realização dos conselhos de classe 

 

III-ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES 
 

O documento mostra o correto atendimento das necessidades e possibilidades da 

resolução nº 85/2020, de 15 de dezembro de 2020, que define novos procedimento para 

a integralização do semestre/ano escolar. É possível perceber a definição de um período 

mais extenso para a realização dos conselhos de classe, reconhecendo a necessidade de 

número maior de reuniões. 

 

O conteúdo apresentado já foi discutido em reunião geral com todos os servidores 

realizada no 19 de janeiro de 2021, na qual foram expostas todas as alterações e 

necessidades do encurtamento do semestre. 

 

IV-VOTO DA RELATORIA 
 

 Favorável, sem ressalvas. 
 

Votuporanga, 09 de fevereiro de 2021. 

 
 

                                               

Conselheiro Relator 


