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Nota Informativa n. 05/2021

Reorganização do Calendário Acadêmico das turmas de 3º Anos dos Cursos Técnicos em
Biotecnologia e em Química Integrados ao Ensino Médio

Prezados Estudantes, Pais e/ou Responsáveis,

Saudamos a todos, estimando que estejam bem e saudáveis.

Conforme dialogado na Reunião de Pais e/ou Responsáveis dos estudantes das turmas de 3º Anos,
realizada no dia 11 de agosto, às 19h, seguem abaixo informações relativas à atualização do
Calendário Acadêmico 2021, especificamente, das referidas turmas.

As alterações propostas foram autorizadas pela Pró-Reitoria de Ensino do Ifes, por meio do
Memorando Circular nº 74, de 16 de julho de 2021, com base na legislação vigente e permite a
realização de medidas específicas, excepcionais e exclusivas para estudantes finalistas em 2021,
considerando o contexto pandêmico vivenciado em 2020 e ainda presente em 2021, assim como os
efeitos ocasionados na vida acadêmica de nossos estudantes, incluindo a incompatibilidade entre os
calendários de conclusão dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e o calendário de ingresso
de instituições de graduação nas quais os estudantes finalistas poderão ser aprovados.

O planejamento da reorganização do Calendário Acadêmico 2021 foi apresentado e aprovado em
reuniões das coordenadorias de ensino do campus, junto aos docentes, turmas e pais e/ou
responsáveis.

Cabe ressaltar que a flexibilização quanto à obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias letivos até
então instituída, não prejudicará o cumprimento da carga horária total prevista para o ano letivo -
que se dará através de atividades síncronas, assíncronas, sábados letivos e atividades em regime de
ensino híbrido flexível - bem como da pontuação mínima necessária de 60% das notas distribuídas
por componente curricular, garantindo-se a manutenção da recuperação paralela no decorrer do
período letivo.

A data de conclusão do primeiro semestre (2021/1) fica mantida em 22 de outubro, devendo ser
ministrada 60% da carga horária anual e distribuídos 50 pontos por componente curricular. Já em
relação ao segundo semestre (2021/2), além do cumprimento dos 40% de carga horária anual
restante, serão distribuídos 35 pontos até 30 de dezembro e os demais 15 pontos no decorrer do
mês de janeiro, finalizando o ano letivo em 28/01/2022.

Desta forma, se o estudante for aprovado em processo seletivo para o Ensino Superior e necessitar
de documentação do campus para realizar a matrícula ainda durante o mês de janeiro/2022, poderá
solicitá-la desde que já tenha obtido 60 pontos em todos os componentes curriculares cursados.



Cabe ressaltar que alguns docentes estarão de férias nas três primeiras semanas do mês de janeiro,
de modo que serão disponibilizadas atividades assíncronas neste período, além do auxílio de
docentes de disciplinas próximas que não estarão de férias, caso os estudantes tenham dúvidas.

Ressalta-se, novamente, que esta reorganização do Calendário Acadêmico demandará organização e
dedicação de todos os envolvidos no processo educativo, uma vez que com uma maior carga horária
de trabalho para docentes e discentes será necessário o compromisso dos estudantes tanto na
participação nas aulas síncronas como na realização das atividades assíncronas. O papel dos pais
e/ou responsáveis é fundamental neste processo de estímulo e acompanhamento do envolvimento
do estudante com os estudos.

Horário de Atendimento Docente extraclasse e Plantão de Pais e Responsáveis

Os atendimentos dos professores aos pais e/ou responsáveis serão realizados de modo contínuo ao
longo do período letivo, mediante agendamento prévio via e-mail. Os pais e/ou responsáveis devem
entrar em contato com o docente, apresentando-se e informando o nome e turma do filho,
colocando suas dúvidas e podem solicitar o agendamento de um horário online para conversarem,
além de deixar seu próprio contato.

Em relação aos atendimentos docentes aos estudantes, conforme previsto nos Planos de Ensino dos
componentes curriculares, os docentes disponibilizam horários, individuais ou coletivos, no
contraturno do Curso. Alguns docentes solicitam que os estudantes devem informá-los se irão ou
não tirar dúvidas referente ao conteúdo apresentado antes do horário de atendimento, para que
assim, possam se organizar da melhor forma possível para atender a demanda.

Havendo dificuldades em algum componente curricular, seja para a realização ou o envio das
atividades, solicitamos que os estudantes entrem em contato com seus respectivos professores e
solicitem atendimento, a fim de sanar suas dúvidas, e persistindo o problema, alguma dúvida ou
demanda, podem ser contatadas as Coordenações de Curso e a Equipe Pedagógica.

Segue abaixo o cronograma de aulas do segundo semestre dos 3º Anos reorganizados por Curso
Técnico.







Solicitamos que acompanhem os canais de comunicação do Ifes para se manterem atualizados:

Site do Ifes: https://ifes.edu.br/

Site do Campus Vila Velha: https://vilavelha.ifes.edu.br/

Fale Conosco - Contatos do Campus Vila Velha: https://vilavelha.ifes.edu.br/faleconosco.html

APNPs: https://vilavelha.ifes.edu.br/apnps

Dicas de Estudos: https://vilavelha.ifes.edu.br/apnps#documentos

Instagram: @ifesvilavelhaoficial

Facebook: https://www.facebook.com/ifesvilavelhaoficial

Youtube: https://www.youtube.com/user/ifescampusvilavelha

Contatos das Coordenadorias

Coordenadoria de Biblioteca

biblioteca.vv@ifes.edu.br

Coordenadoria do Curso Técnico Biotecnologia
tecbiotecnologia.vv@ifes.edu.br

Coordenadoria do Curso Técnico em Química
tecnicoquimica.vv@ifes.edu.br

Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar

multidisciplinar.vv@ifes.edu.br

Coordenadoria de Gestão Pedagógica

cgp.vv@ifes.edu.br
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