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Resolução 85/202 e ampliação do prazo de adesão Resolução 85/202 e ampliação do prazo de adesão 
ao Plano Especial para Estudantes Concluintes dos Cursos Técnicos na Forma Integrada ao Plano Especial para Estudantes Concluintes dos Cursos Técnicos na Forma Integrada 

ao Ensino Médio do IFSP - Câmpus Hortolândia ao Ensino Médio do IFSP - Câmpus Hortolândia 

Considerando a publicação da Resolução 85/2020 do IFSP, que delibera no âmbito dos câmpus do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo, 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 perdurar o estado de calamidade pública da Covid-19, solicita-se
sua leitura atenta, com especial atenção ao Artigo 20:

Art. 20 Para cursos da Educação Básica mantém-se a realização dos Conselhos de Classe, conforme previsto na Organização
Didática, no capítulo I, seção II, artigos 42 a 49, da Resolução IFSP nº 62/2018.
§ 1º Excepcionalmente neste período, o conselho deverá analisar também a frequência dos estudantes, conforme descrito nesta
resolução. 
§ 2º Os conselhos de classe, deverão analisar qualita vamente a situação dos estudantes. Para tanto, deverá u lizar o formulário de
Avaliação Qualita va (anexo III), para levantar as dificuldades encontradas e auxiliar na elaboração dos planos de recuperação a
serem aplicados em 2021.
§ 3º Os estudantes que atingirem a frequência após análise do conselho de classe serão aprovados em 2020 independentemente das
notas obtidas neste período.
§ 4º Para os estudantes concluintes o conselho de classe deverá considerar o desempenho, desenvolvimento e evolução do
estudante em todo o curso, seja ele trianual ou quadrianual, para os cursos técnicos integrados, e semestral a depender da
estrutura curricular.
§ 5º O conselho deverá analisar o desenvolvimento completo do estudante, considerando o desempenho e evolução de todo
período já cursado. 

Tendo em vista o interesse dessa publicação para os estudantes concluintes e diante de solicitação das Coordenações dos Cursos Técnicos
na Forma Integrada ao Ensino Médio, encaminha-se este comunicado às comunidades interna e externa do Câmpus Hortolândia, pois é
necessário lembrar que serão adotados os critérios dessa resolução também para os estudantes que fizerem adesão ao Plano Especial
para Estudantes Concluintes dos Cursos Técnicos na Forma Integrada ao Ensino Médio do IFSP-HTO (Aceleração).

Assim, esta Diretoria Adjunta Educacional divulga a Resolução 85/2020 e reforça publicamente que a solicitação de adesão ao Planoa solicitação de adesão ao Plano
Especial deve ser feita formalmenteEspecial deve ser feita formalmente, de acordo com as orientações do Comunicado 13 DAE-HTO, ampliando o período de adesão até o diaampliando o período de adesão até o dia
08/01/202108/01/2021. 

A publicação de estudantes que aderiram ao plano será feita pela Diretoria Adjunta Educacional em 11/01/2021.

Em caso de dúvidas, estudantes e seus familiares devem entrar em contato com os coordenadores de seus cursos para esclarecimentos.

 

 

Hortolândia, 29 de dezembro de 2020.

Davina Marques
Diretora Adjunta Educacional 

IFSP - Câmpus Hortolândia

assinatura eletrônica
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