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COMUNICADO 01/2021 - DAE/DRG - VTP
CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E RETENÇÃO NOS CURSOS DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - IFSP DURANTE O
PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA
Considerando a aprovação da Resolução nº85/2020, de 15 de dezembro de 2020 pelo Conselho Superior do IFSP, a qual delibera, no âmbito dos
câmpus do IFSP, quanto aos procedimentos a serem adotados para obtenção dos resultados de aprovação e retenção nos cursos de Educação Básica
e cursos Superiores de Graduação no período em que pendurar o estado de calamidade pública da Covid-19.
Vimos, por meio deste, comunicar os critérios de aprovação e retenção nos cursos do Câmpus Votuporanga, as condições de frequência para análise
pelo conselho deliberativo, possibilidade de solicitação de reprovação e convite para reunião de esclarecimentos.

I – Critérios de Aprovação e Retenção

I.1 - Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio
A seguir são apresentados os critérios de aprovação e retenção para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, os quais estão resumidos no
Quadro 1.

Quadro 1 – Critérios de Aprovação e retenção para estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio.
Frequência

Média Final

Situação

Maior ou igual à 75%

Maior ou igual à 6,00 em todas
as áreas de conhecimento.

APROVADO

Maior ou igual à 75%

Menor do que 6,00 em qualquer
área de conhecimento.

Menor que 75%

Qualquer média obtida nas áreas
de conhecimento.

APROVADO PELO CONSELHO.
O estudante optará pela realização de
recuperação dos conteúdos no ano
letivo de 2021.
Situação será analisada pelo
Conselho de Classe. Podendo ser
aprovado ou retido no ano, de acordo
com deliberação do conselho.

I.2 - Cursos Técnicos Concomitantes/Subsequentes ao Ensino Médio
A seguir são apresentados os critérios de aprovação e retenção para os cursos técnicos concomitantes/subsequentes ao ensino médio, os quais estão
resumidos no Quadro 2.

Quadro 2 – Critérios de aprovação e retenção para estudantes dos cursos técnicos concomitantes/subsequentes ao ensino médio.
Frequência

Média Final

Situação

Maior ou igual à 75%

Maior ou igual à 6,00 em todos
os componentes curriculares.

APROVADO

APROVADO PELO CONSELHO.
Maior ou igual à 75%

Menor do que 6,00 em qualquer
componente curricular.

Menor que 75%

Qualquer média obtida nos
componentes curriculares.

O estudante optará pela realização de
recuperação dos conteúdos no ano
letivo de 2021.
Situação
será
analisada
pelo
Conselho de Classe. Podendo ser
aprovado ou retido no módulo, de
acordo com deliberação do conselho.

I.3 - Cursos Superiores de Graduação
A seguir são apresentados os critérios de aprovação e retenção para os superiores de graduação, os quais estão resumidos no Quadro 3. Ressalta-se
que a análise é feita por componente curricular.

Quadro 3 – Critérios de Aprovação e retenção para estudantes dos cursos superiores de graduação.
Frequência

Média Final

Situação

Maior ou igual à 75%

Maior ou igual à 6,00.

APROVADO
APROVADO – Retificação de IFA.

Maior ou igual à 75%

Menor que 75%

Menor do que 6,00.

Qualquer média final obtida.

O estudante optará pela realização de
recuperação dos conteúdos no ano
letivo de 2021.
Situação será analisada por Reunião
de docentes. Podendo ser aprovado
ou retido, de acordo com deliberação
da reunião.

II - Solicitação de reprovação optativa
Considerando o disposto no artigo 27 da Resolução nº 85/2020, o estudante poderá optar pela reprovação:

a. no ano letivo para os estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio;
b. no módulo, para os estudantes dos cursos técnicos concomitantes/subsequentes ao ensino médio;
c. nos componentes curriculares, para os estudantes dos cursos superiores de graduação.
Para isso, o estudante deverá encaminhar solicitação via Requerimento Geral pelo SUAP até o dia 12/02/2021. Os estudantes menores de idade
deverão anexar ao requerimento, cópia do documento de identificação de um dos responsáveis.

III – Convite para Reunião de Esclarecimentos
As Diretorias Geral e Adjunta Educacional convidam estudantes e responsáveis para participar de reunião de esclarecimentos sobre a temática aqui
apresentada, a qual será realizada no dia 10/02/2021 em dois horários pela plataforma Microsoft Teams, conforme disposto no Quadro 4.
Quadro 4 – Horários de reunião para dúvidas de estudantes e responsáveis.
Público

Dia e
Horário

Link da Reunião

Estudantes

10/02 –
16h

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a3fe05ec289ba4294a810a871a3038f88%40thread.tacv2/1612707549131?
context=%7b%22Tid%22%3a%2291808bd0-5c6a-49df-93dffb6a740f594d%22%2c%22Oid%22%3a%2297188106-7c7a-4123-84cc8361f8b16717%22%7d

Pais e
Responsáveis

10/02 –
19h

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a3fe05ec289ba4294a810a871a3038f88%40thread.tacv2/1612708049497?
context=%7b%22Tid%22%3a%2291808bd0-5c6a-49df-93dffb6a740f594d%22%2c%22Oid%22%3a%2297188106-7c7a-4123-84cc8361f8b16717%22%7d
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