
 

COMUNICADO 13/2020 – DAE/ HTO 

 

PLANO ESPECIAL PARA ESTUDANTES CONCLUINTES 

DOS CURSOS TÉCNICOS NA FORMA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO 

IFSP - CÂMPUS HORTOLÂNDIA 

 

Este Plano Especial para Estudantes Concluintes, previsto na Portaria 2.337/2020 do IFSP, 
foi elaborado pelas CEICs dos três Cursos Técnicos na Forma Integrada ao Ensino Médio do 
IFSP-HTO, foi discutido junto aos docentes que ministram aulas nos terceiros anos e 
apresentado a estudantes e familiares em distintas reuniões para esses fins.  

Apesar de apenas 06 estudantes terem manifestado interesse neste projeto em consulta 
inicial, o Câmpus Hortolândia apresenta-o formal e publicamente neste comunicado a todos 
os interessados, solicitando a esses seis estudantes que façam a adesão formalmente. 

O plano possibilitará a estudantes solicitantes que concluam seus cursos em 26/02/2021, no 
caso dos aprovados direto, ou em 05/03/2021, no caso dos aprovados em conselho.1  

Ao finalizar este plano especial, caso sejam bem-sucedidos, os estudantes receberão o 
Atestado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar. Esses documentos estarão 
disponíveis para retirada até o dia 10/03/2021. Os diplomas serão finalizados e entregues 
junto com o restante de suas respectivas turmas. 

 

Sobre o Plano Especial para Concluintes em cada componente curricular 

Os estudantes que solicitarem adesão ao Plano Especial para Concluintes deverão realizá-
lo até o final, sem possibilidade de desistência e de retorno ao cronograma normal junto à 
sua turma.  

A critério do docente responsável pela disciplina, os estudantes em aceleração poderão 
seguir participando de atividades junto à turma na disciplina até 19/02/2021, enquanto 
concomitantemente realizam atividades que contabilizem a carga horária restante para se 
completar o 4° bimestre, ou poderão seguir separadamente da turma, com um cronograma 
diferenciado de estudos. Essa informação será divulgada pelas coordenações de cursos no 
dia 22/01/21. 

A aceleração de conteúdos poderá ser realizada por meio de aulas (síncronas ou 
assíncronas) ou por meio de TDE (Trabalho Discente Efetivo). 

 

Observações importantes sobre o plano 

Dada a concentração de carga horária resultante deste Plano Especial para Concluintes em 
cada componente curricular e no curso como um todo, é importante que o estudante avalie 
suas condições antes de fazer a escolha pela adesão.  

Estamos oferecendo a finalização do 4o bimestre no dia 19/02/21, quando o restante de sua 
turma teria um período de menos mais um mês para realizar a mesma carga horária de 
atividades.  

                                                 
1 O cronograma normal das turmas tem o fim do bimestre previsto para 19/03/2021 e entrega dos diários (após reavaliações e 
conselhos) prevista para 02/04/2021. A data final das aulas no Plano Especial é dia 19/02/21, mas os docentes entregarão notas 
e trabalhos até o dia 26/02/21, sendo esta a primeira oportunidade para termos acesso aos resultados de aprovação. 



Recomenda-se que o estudante leve em consideração o seu desempenho nas disciplinas nos 
bimestres anteriores e suas reais possibilidades em termos de organização e de dedicação 
aos estudos. 

Estima-se que o estudante que aderir ao Plano Especial para Concluintes terá o dobro ou 
mais de carga horária de estudos do que teve até agora no período de estudos remotos. 

O estudante reprovado Plano Especial para Concluintes não poderá retornar à sua turma. 

 

Cronograma do Plano Especial para Concluintes 

Seguiremos o seguinte cronograma: 
 

21/12/2020 a 
04/01/2021 

Período para adesão ao Plano Especial para Concluintes 

05/01/2021 Divulgação de lista de estudantes que aderiram ao Plano Especial 

22/01/2021 Divulgação das propostas das disciplinas aos estudantes 

25/01 a 
19/02/2021 

Período para realização das atividades referentes ao Plano Especial 

19/02/21 Último dia de aulas do Plano Especial para Concluintes 

22/02 a 
25/02/2021 

Período reservado para correções e lançamento de notas e frequência 

26/02/2020 
Publicação da lista de estudantes aprovados e de estudantes 
convocados para reavaliação 

01/03 a 
03/03/2021 

Período de reavaliação dos estudantes do Plano Especial 

04/03/2021 Conselho Deliberativo dos estudantes do Plano Especial 

05/03/2021 Publicação da lista de aprovados pelo Conselho Deliberativo 

 

Observação: O estudante reprovado no Plano Especial para Concluintes não poderá voltar a 
estudar com sua turma e não poderá realizar a reavaliação referente ao cronograma do 
calendário acadêmico regular. 

 

Como solicitar o Plano Especial para Concluintes 

O estudante interessado em aderir ao Plano Especial para Concluintes deverá, até o dia 
04/01/2021: 

1. Preencher formulário de solicitação intitulado AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO 
PARA ADESÂO AO PLANO ESPECIAL PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DOS 
CURSOS TÉCNICOS NA FORMA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO DO IFSP - 
CÂMPUS HORTOLÂNDIA (Anexo 01); 

2. Encaminhar esse documento preenchido e assinado por e-mail à Coordenadoria de 
Registros Acadêmicos (CRA/Secretaria: cre.hto@ifsp.edu.br), com cópia para a 
Coordenação do seu curso técnico (guilherme.arduini@ifsp.edu.br; 

rcachichi@ifsp.edu.br; ou henrique.nakamoto@ifsp.edu.br) e para o servidor Hélio 
Ordonio (que substituirá a Diretora Adjunta Educacional-DAE no período de adesão: 
hsordonio@ifsp.edu.br) (cf. Passo a Passo no Anexo 02). 
 

A DAE e a CRA publicarão a lista completa de estudantes que aderiram ao Plano 
Especial no dia 05/01/21 no site institucional. Os docentes serão informados por e-mail 
institucional. 
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AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO PARA ADESÂO  

AO PLANO ESPECIAL PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DOS CURSOS TÉCNICOS NA 

FORMA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO 

IFSP - CÂMPUS HORTOLÂNDIA 

(Anexo 01 do COMUNICADO 13/2020 – DAE/ HTO) 

 

Pelo presente instrumento, autorizo o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São 
Paulo – Câmpus Hortolândia, sediado à Av. Thereza Ana Cecon Breda, 1896, a desenvolver o 
PLANO ESPECIAL PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DOS CURSOS TÉCNICOS NA 
FORMA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO para meu filho(a) na íntegra, para todos os fins 
cabíveis institucionais, sem que isso implique em ônus para essa instituição. 

Estou ciente de que: 

1. a adesão a esse plano implica aceleração e intensificação de estudos na etapa final 
do curso técnico em que sou matriculado; 

2. não será possível retornar ao calendário acadêmico regular depois de formalizada 
esta adesão; 

3. a certificação, em Atestado de Conclusão e Histórico Escolar, será entregue pela 
instituição até o dia 10/03/2021, no caso de aprovação. 

 

Nesses termos, solicitamos a adesão ao PLANO ESPECIAL PARA ESTUDANTES 
CONCLUINTES DOS CURSOS TÉCNICOS NA FORMA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO DO 
IFSP - CÂMPUS HORTOLÂNDIA. 

 

Nome do(a) aluno(a): 

............................................................................................................................................................. 

CPF do(a) aluno(a): ............................................................................................................................ 

Telefone e e-mail para contato: .......................................................................................................... 

 

Nome do(a) responsável legal (caso seja menor de idade): 

.............................................................................................................................................................

CPF do(a) responsável legal: .............................................................................................................. 

Telefone e e-mail para contato: .......................................................................................................... 

 

Hortolândia, ............ de ........................ de 202.... 

 

Assinatura do(a) estudante maior de idade ou de seu responsável legal (caso menor de idade):  

 

............................................................................................................................................................. 



 
 

 

Orientações para encaminhar solicitação de adesão ao  

PLANO ESPECIAL PARA ESTUDANTES CONCLUINTES 

DOS CURSOS TÉCNICOS NA FORMA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO 

IFSP - CÂMPUS HORTOLÂNDIA 

(Anexo 02 do COMUNICADO 13/2020 – DAE/ HTO) 

 

O(A) aluno(a) interessado(a) em solicitar o Plano Especial para Estudantes Concluintes dos 
Cursos Técnicos na Forma Integrada ao Ensino Médio do IFSP do Câmpus Hortolândia deverá 
realizar os seguintes passos: 

1. Imprimir, preencher e assinar o documento intitulado AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO 
PARA ADESÂO AO PLANO ESPECIAL PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DOS 
CURSOS TÉCNICOS NA FORMA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO do IFSP - CÂMPUS 
HORTOLÂNDIA (Anexo 01 do COMUNICADO 13/2020 – DAE/ HTO); 

2. Escanear o documento preenchido e assinado, transformando-o em PDF (ou fotografar o 
documento preenchido e assinado, inserir em um documento em Word, salvando-o como 
PDF), para anexá-lo na mensagem descrita no item 3; 

3. Escrever uma mensagem de e-mail com assunto "Adesão ao Plano Especial para 
Concluintes", manifestando interesse no plano e encaminhando-a à Coordenadoria de 
Registros Acadêmicos (CRA/Secretaria: cre.hto@ifsp.edu.br), com cópia para a 
Coordenação do seu curso técnico (guilherme.arduini@ifsp.edu.br; rcachichi@ifsp.edu.br; 
ou henrique.nakamoto@ifsp.edu.br) e para o servidor Hélio Ordonio (que substituirá a 
Diretora Adjunta Educacional-DAE no período de adesão: hsordonio@ifsp.edu.br);  

4. Aguardar a mensagem de confirmação de adesão e conferir a lista publicada no dia 
05/01/2021, no site institucional, para verificar sua adesão. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato através de mensagem com este número: (19) 98412-0071. 
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