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 CALENDÁRIO 2020 

DESCRIÇÃO 1o SEMESTRE 2oSEMESTRE 

Período de Mudança de 

curso, mudança de turno, 

renovação de trancamen-

to,  transferência e rein-

gresso. 

10/02/2020 a 

13/03/2020 
03/08/2020 a 

03/09/2020 

Renovação de Matrícula 
01/06/2020 a 

30/06/2020 
01/12/2020 a 

15/12/2020 

 Férias docentes 
02/01/2020 a 

31/01/2020 
08/07/2020 a 

22/07/2020 

Planejamento das Ativida-

des Pedagógicas 
03/02/2020 a 

05/02/2020 
23/07/2020 a 

27/07/2020 

Início das aulas 06/02/2020 28/07/2020 

Reunião de Pais 08/02/2020 01/08/2020 

Conselho de Classe COC 

MV1 
14/04/2020 a 

15/04/2020 
29/09/2020 a 

30/09/2020 

Conselho de Classe COC 

MV2 
02/07/2020 a 

03/07/2020 
17/12/2020 a 

18/12/2020 

Pedido de Retificação de 

Graus 
06/07/2020 a 

07/07/2020 
21/12/2020 a 

22/12/2020 

 

“ Educação não transforma o mundo. 

  Educação muda as pessoas.  

  Pessoas transformam o mundo”.  

  (Paulo Freire) 

ATENÇÃO PAIS / RESPONSÁVEIS !!!! 
 
Os atendimentos na CoTP devem ser agenda-
dos, mediante marcação prévia, por telefone 

ou e-mail. 
E-mail: cotp.csg@ifrj.edu.br  

Telefones: 2624-9010 / 2624-9011 (CoTP)  
 2624-9001 (CoTUR) 



 

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DA 
INSTITUIÇÃO 

COMO SEREI AVALIADO NAS DISCIPLINAS? 
A cada bimestre o estudante deve ser submetido a no mínimo 
duas formas de avaliação, sendo uma delas escrita. A forma de 
cálculo da nota deverá ser apresentada pelos professores aos 
estudantes no início do período letivo.  
Ao final de cada período, a nota do estudante será calculada a 
partir do seguinte critério: 

MV1 = média das verificações do 1º Bimestre 
MV2 = média das verificações do 2º Bimestre 
MV3 = média das verificações do 3º Bimestre 
MV4 = média das verificações do 4º Bimestre 

Caso o estudante não alcance a média 6,0 no primeiro e/ou no 
segundo bimestre, terá direito a atividades de recuperação 
paralela. O cálculo de sua nota seguirá o seguinte critério: 

 
NRP = nota de recuperação paralela 
G = Grau final 
 
OBS: caso a nota obtida na recuperação seja inferior a nota 
do bimestre, não haverá alteração. 

 
AO FINAL DO PERÍODO VOCÊ ESTARÁ: 

 
Aprovado: se o G (grau final) for igual ou superior a 6,0 em 
todas as disciplinas; 
Aprovado com dependência: caso fique reprovado em 
apenas uma disciplina que não seja pré-requisito de nenhuma 
outra; 
Reprovado:  
a) se o G (grau final)  for inferior a 6,0;  
b) se a frequência for inferior a 75%, independentemente de 
estar aprovado por nota. 
 

Curso Técnico em Química/ 
Seg. do Trabalho 

(semestral) 
 

G = MV1 + 2(MV2) 

3 

Curso Técnico em Administração 
(anual) 

G = MV1 + 2(MV2) +3(MV3)+4(MV4) 
10 

Curso Técnico em Química/ 
Seg. do Trabalho (semestral) 

 
MV1 e/ou MV2 = MV1 + 1,5(NRP) 

                                     2,5 
————————————————————————————— 

   Curso Técnico em Administração (anual) 
 

   MV1 e/ou MV2 e/ou MV3 e/ou MV4 = MV1 + 1,5(NRP)         
                                                                         2,5  

 
QUAIS SÃO OS TIPOS DE CURSO OFERTADOS NO 
CAMPUS SÃO GONÇALO? 
Os Cursos podem ser ofertados de forma integrada, 
subsequente  e/ou concomitante ao Ensino Médio. 
 
a) Integrado: você frequentará o curso Técnico e o Ensino 
Médio ao mesmo tempo. Para se matricular, você precisará ter 
concluído o Ensino Fundamental. 
 
b) Subsequente: você frequentará apenas o Curso 
Técnico. Para se matricular, você precisará ter concluído o 
Ensino Médio. 
 
c) Concomitante: você frequentará o Curso Técnico no 
IFRJ enquanto cursa o Ensino Médio em outra instituição. 
 
QUAIS AS ETAPAS DOS CURSOS ATÉ A CONCLUSÃO? 
a) Curso Técnico Integrado em Química: o curso tem 
duração de 8 períodos semestrais, além do estágio curricular.  
 
b) Curso Técnico Integrado em Administração: o curso tem 
duração de 3 anos, além do estágio curricular.  
 
c)Curso Técnico Concomitante/Subsequente em 
Segurança do Trabalho: o curso tem duração de 4 semestres, 
além do estágio curricular.  
 
QUANTAS FALTAS EU POSSO TER? 
 
Nos cursos integrados você pode ter no máximo 25% de faltas 
do total de aulas de cada período. 
Nos cursos concomitantes e/ou subsequentes você pode ter no 
máximo 25% de faltas do total de aulas de cada disciplina. 
 
POR QUE DEVO JUSTIFICAR MINHAS FALTAS? 
Para ter direito a 2ª chamada nas avaliações. As faltas podem 
ser justificadas nas seguintes situações: licença médica, óbito 
de familiares, obrigações decorrentes do serviço militar 
obrigatório, licenças maternidade ou paternidade e 
representação oficial. A concessão de 2ª chamada por outros 
motivos é subordinada a avaliação de cada docente. 
Para justificar, preencha o formulário na Secretaria (SEMT) e 
anexe o documento comprobatório em até 2 dias úteis após o 
fim do impedimento.  
 
 
E SE EU NÃO PUDER IR À ESCOLA POR MUITOS DIAS? 
Em caso de doença ou gravidez, deve ser requerido à 
Secretaria o Regime especial de exercício domiciliar, mediante 
a apresentação do atestado médico. 

 

ATENÇÃO !!!! 
A solicitação de justificativa de faltas não 

implica no abono das mesmas. 

ATENÇÃO !!!! 
Após a divulgação do resultado final, você tem  

2 dias para solicitar vista das avaliações e  
revisão de grau. 

QUANDO POSSO TRANCAR A MINHA MATRÍCULA? 
Você poderá solicitar o trancamento caso tenha concluído o 
primeiro período com aproveitamento, mas saiba que esse 
período de afastamento contará no tempo de conclusão do 
curso. 
 

COMO POSSO SOLICITAR A TRANSFERÊNCIA? 
Para ter direito à transferência você deve ter concluído o 2º 
período e ficar atento as datas definidas no calendário. Para 
solicitar a transferência você deve se dirigir à SEMT do campus 
onde pretende se matricular. 
OBS: Não é permitida a transferência de aluno que estejam 
cursando disciplina em regime de dependência. 

 
POSSO MUDAR DE TURNO? 
Sim, caso haja disponibilidade de vaga em outra turma. Para isso 
é preciso preencher o formulário próprio, disponível na 
Secretaria. Caso não hajam vagas suficientes, será aplicada a 
seguinte regra de prioridade: a) regime de trabalho devidamente 
comprovado e anterior ao requerimento; b) tratamento médico 
prolongado com laudo comprobatório e; c) problemas de ordem 
particular. 
 

EM QUE SITUAÇÕES A MATRÍCULA NÃO SERÁ 
EFETIVADA? 
Isto pode acontecer se você: 
a) não apresentar o histórico escolar no prazo estabelecido; 
b) apresentar problemas frequentes de indisciplina ou cometer 
falta grave contra colegas e profissionais do IFRJ; 
d) não tiver possibilidade de concluir o curso no prazo de até 
duas vezes o tempo previsto de sua duração, excluindo-se o 
tempo de estágio curricular supervisionado, salvo casos com 
amparo legal; 
obtiver parecer do conselho de classe favorável a não renovação 
após a terceira reprovação no mesmo período; 
e) acumular 4 reprovações no mesmo período.  

 
  

ATENÇÃO !!!! 
Você poderá trancar por um semestre. O segun-

do trancamento será avaliado conjuntamente 
pela CoTP e pela Direção de Ensino.  

 

ATENÇÃO !!!! 
A matrícula deverá ser renovada, a cada semestre, 

no dia determinado no calendário acadêmico.  

EQUIPE DA COORDENAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

 

Anamaria Esposito  

Ana Cristina  Vargas 

Bianca Gonçalves 

Marília  Faria 


