
CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO

ORIENTAÇÕES AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS

Vila Velha (ES), 12 de Abril de 2022

Prezados Pais e/ou Responsáveis,

Todo grupo é regido por normas, elaboradas e exercidas em seu próprio benefício. O
cumprimento das normas de funcionamento do Ifes busca desenvolver no discente, em
colaboração com a família, os valores inerentes à formação de sua personalidade,
capacitando-o para a compreensão do mundo moderno e para o consciente exercício da
cidadania em uma sociedade democrática.

A escola é um grupo e nela cada discente deve possuir pleno conhecimento de seus direitos e
deveres, para que todos possam estabelecer uma convivência inspirada na cooperação e ajuda
mútua.

A parceria família-escola, baseada na cooperação, no respeito e na confiança, é imprescindível
para o sucesso da educação de nossos discentes, uma vez que há objetivos comuns, como a
formação de valores morais, a apropriação e construção de conhecimentos e a autorrealização
de cada um deles. Para tanto, é importante a participação da família no acompanhamento
sistemático da vida escolar dos discentes.

O conhecimento detalhado do Regulamento de Organização Didática (ROD) dos Cursos
Técnicos do Ifes e do Código de Ética e Disciplina do Corpo Discente do Ifes é
indispensável para que nossos discentes possam segui-los sem dificuldades. Ambos estão
disponíveis no site do Ifes – Campus Vila Velha (www.vilavelha.ifes.edu.br) no menu Manual
do Estudante, além de outras informações gerais sobre as atividades acadêmicas.

Sendo assim, dando início às atividades do ano letivo de 2022, seguem algumas orientações:

1. Respeito

Para que haja uma boa convivência é necessária a partilha de atitudes positivas para que ambos
amadureçam. O discente deve respeitar a direção, coordenação, pedagogos, professores,
servidores e prestadores de serviços, cumprindo, com atenção e educação, suas determinações.
Também deve tratar os colegas com dignidade, respeito e humildade. Palavrões, gestos e
apelidos depreciativos são atitudes consideradas impróprias e inadequadas ao ambiente escolar,
passíveis de medidas disciplinares. O(a) discente deve ainda, portar-se convenientemente em
todas as dependências do Campus ou nas imediações ou qualquer outro local, enquanto
uniformizado, bem como em atividades externas, tais como Visitas Técnicas e participação em
eventos.

São consideradas faltas e ocorrências graves, entre outras:
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reincidência na indisciplina;
ofensas e brigas;
brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis;
faltas às aulas propositalmente, ficando nas imediações do Campus;
desacato aos professores, servidores e prestadores de serviços;
falsificação de documentos e de assinaturas;
desrespeito à integridade moral;
discriminação de qualquer natureza;
dano ao patrimônio do Ifes;
saída da sala de aula e/ou das dependências do Campus sem permissão.

Todos os Atos de Indisciplina Leves, Graves e Infracionais estão listados no Código de Ética e
Disciplina do Corpo Discente do Ifes, disponível no Manual do Estudante.

2. Uniforme

O uso do uniforme escolar completo é obrigatório. Não será permitida a entrada do discente
que não estiver devidamente uniformizado, assim como em qualquer atividade do Ifes (plantão
de dúvidas, visitas técnicas, biblioteca), salvo determinação em contrário.

Uniforme completo: calça jeans azul ou preta, camisa do Ifes e calçado fechado sem salto. Em
alternativa à calça, pode ser usada saia jeans (azul ou preta), à altura do joelho ou mais longa.

Para as aulas de laboratório: jaleco branco de algodão com mangas compridas, calça jeans e
calçado fechado (não é permitido o uso de sapatilhas).

Para Educação Física, jogos e treinos: bermuda preta de helanca e blusa sem manga, ambas
com o emblema do Ifes.

3. Horário

Pontualidade é uma questão de respeito à coletividade e condição essencial para a organização
e funcionamento de qualquer Instituição. O discente deverá cumprir todo o horário de aula para
que haja a devida organização tanto do discente quanto do professor, a saber:

7h às 7h55 1ª Aula

7h55 às 8h50 2ª Aula

8h50 às 9h45 3ª Aula

9h45 às 10h05 Intervalo

10h05 às 11h 4ª Aula

11h às 11h55 5ª Aula

11h55 às 12h50 6ª Aula

Os portões do Ifes são abertos às 06:30 horas. Após o início da primeira aula, o discente só
poderá entrar em sala devidamente autorizado pela Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE).
Reincidências de atrasos serão registradas como ocorrência disciplinar.

Saída Antecipada: caso haja necessidade de saída do discente antes do término do
horário, os pais ou responsáveis deverão comunicar, por escrito, à Coordenadora do
Curso (integrados.vv@ifes.edu.br) ou Coordenadoria de Apoio ao Ensino
(cae.vv@ifes.edu.br).
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4. Intervalo e Lanche

Orientar o discente a se alimentar de maneira saudável, ingerindo frutas, sucos, lanches
naturais etc., durante os intervalos de aulas. O campus disponibiliza geladeiras e micro-ondas
para que os estudantes possam trazer lanches e marmitas para o horário de intervalo ou de
almoço – os mesmos ficam localizados na sala de convivência dos discentes. Além disso, o
campus também dispõe de uma cantina, para aquisição de lanche e almoço.

5. Frequência

No caso do discente faltar às aulas, o responsável deverá comunicar-se com o Coordenador do
Curso ou Pedagogo. A comunicação não desobriga o discente da entrega de tarefas escolares
exigidas e avaliações agendadas, assim como os comprovantes para faltas justificáveis.

De acordo com o parágrafo único do art. 78 do ROD, estará aprovado o estudante com
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e notas finais maiores ou igual a
60 (sessenta) pontos em cada componente curricular.

6. Comunicados aos Pais e/ou Responsáveis

O discente que não estiver se sentindo bem deverá procurar o Setor de Enfermaria, e este
comunicará aos pais ou responsáveis, que autorizarão a dispensa, se necessário. Caso o setor de
enfermaria não esteja funcionando, procurar a Coordenadoria de Apoio ao Ensino – CAE, que
tomará as devidas providências.

A comunicação entre a escola e pais dar-se-á por meio do site, Sistema Acadêmico, e-mails,
telefonemas, redes sociais, cartazes, contatos individuais e plantões pedagógicos.

Para as Visitas Técnicas, os responsáveis devem assinar um formulário nas primeiras semanas
de aula, que autorizará todas as visitas durante o curso. Os pais/responsáveis sempre serão
informados das visitas.

No caso de saída antecipada, o responsável deverá entrar em contato com a CAE, através do
e-mail cae.vv@ifes.edu.br, ou enviar documento, devidamente assinado, solicitando tal
dispensa.

7. Calendário Acadêmico

O Calendário Acadêmico dos cursos técnicos integrados está disponível no site do Campus.
Nele constam as datas dos dias letivos, dos sábados letivos, das reuniões de pais/responsáveis,
procedimentos acadêmicos, eventos, feriados, dentre outros.

Ressaltamos que intercorrências podem ocorrer em função de fatos extraordinários, a exemplo
de alagamentos, greve do sistema de transporte, dentre outros, que acarretarão em alterações no
calendário vigente.

Cabe ressaltar que os Sábados Letivos não necessariamente serão realizados de modo
presencial, mas preferencialmente através de atividades online síncronas (ao vivo com a turma)
ou assíncronas, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-Moodle), bem como
por outras plataformas digitais.

8. Acesso dos Pais ao Sistema Acadêmico

Os Pais ou Responsáveis deverão acessar as informações sobre frequência e notas, via Sistema
Acadêmico, disponível no site do Campus www.vilavelha.ifes.edu.br (Acesse o perfil
“Estudante” >> Sistema Acadêmico >> Pais de Aluno > Login: matrícula do aluno e Senha).

mailto:cae.vv@ifes.edu.br
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Para obter a primeira senha, solicite a seu(sua) filho(a) que acesse o Sistema Acadêmico
através do perfil de “Aluno” e clique no ícone “Senha dos Pais ou Responsável”, neste
digitando o e-mail do pai, mãe ou responsável e clicando em Enviar. Você receberá a senha em
seu e-mail e poderá alterá-la quando acessar o Sistema. Recomenda-se anotar a matrícula e
senha em local seguro, acompanhando periodicamente o boletim e frequência do(a) discente.

9. Reuniões de Pais e Plantões Pedagógicos

As reuniões e plantões estão previstos no Calendário Acadêmico e ocorrerão nas seguintes
datas:

 DATA  HORÁRIO  REUNIÕES E PLANTÕES DE PAIS

 12/04  19:00 às 20:30 Reuniões de Pais e/ou Responsáveis (Turmas dos 10 anos)

 13/04  19:00 às 20:30 Reuniões de Pais e/ou Responsáveis (Turmas dos 20 e 3º anos)

 21/06  19:00 às 20:30 Plantão Pedagógico (todas as turmas) - 1º semestre letivo

 17/11  19:00 às 20:30 Plantão Pedagógico (todas as turmas) - 2º semestre letivo

Agendamentos específicos poderão ser realizados nos horários de atendimento dos professores.

10. Material

Os livros didáticos são disponibilizados aos discentes durante o período letivo. Orienta-se que
os estudantes cuidem bem desse patrimônio (os livros), pois eles terão de ser devolvidos ao
final do ano letivo para que as próximas turmas os utilizem.

10.1 Todo material estranho às aulas como: jogos portáteis, baralho, Mp3, Ipod, tablets,
máquinas fotográficas, tocadores de música ou outros dispositivos ou instrumentos de
comunicação ou entretenimento etc. não deverão ser usados em período de aula, evitando
inclusive trazê-los, recordando que o Ifes NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR PERDA
OU DANOS DOS MESMOS.

O discente deverá zelar por seu material escolar e objetos de uso pessoal, pois a
responsabilidade é de cada um. Não será permitido interromper as aulas de outras salas, para
empréstimo de livros e outros materiais.

10.2 Não será permitido o uso indevido do telefone celular em sala de aula, devendo
permanecer, preferencialmente, desligado, e em casos de urgência/emergência, no modo
silencioso, durante todo o período de aulas. Caso haja o descumprimento desta norma, ou
reincidência o discente será encaminhado ao Coordenador do Curso, CAE ou Pedagogo e
implicará possíveis sanções disciplinares, tais como advertência e suspensão.

Mediante autorização do(a) docente, para atividades sistematicamente programadas, poderão
ser utilizados aparelhos eletrônicos como celulares, tablets e outros.

11. Atividade extracurricular

Com o objetivo de aprimorar os conhecimentos trabalhados em sala de aula e estreitar os laços
de amizade, no decorrer do curso poderão ocorrer algumas atividades externas como visitas
técnicas, entre outras. O comportamento disciplinar nestas ocasiões se pauta pelas normas de
conduta diária.



Para tais atividades o Coordenador do Curso fornecerá, com antecedência, todas as
informações necessárias, tais como: local a ser visitado, horário de chegada e saída,
responsáveis que acompanharão os discentes, etc. Para as Visitas Técnicas e atividades
externas, os responsáveis assinam um formulário nas primeiras semanas de aula, que autorizará
as visitas durante o curso.

12. Avaliações

É proibido usar meios fraudulentos na realização das avaliações (comunicar-se com o colega,
colar, portar cola, passar cola). Será atribuída nota zero à avaliação do discente infrator.

13. Horário de estudos

Para que o discente tenha um bom desempenho durante o ano, é importante que tenha
organizado um horário de estudo diário em casa, onde possa ser dividido entre realização das
atividades propostas e revisão do conteúdo dado em sala de aula. Dicas para organização de
Rotina de Estudos podem ser encontradas neste link.

14. Patrimônio

A preservação do ambiente escolar é de responsabilidade de cada pessoa que nele circula,
portanto, é importante zelar pela limpeza, conservação das instalações e dependências da
escola, não consumindo lanche em sala de aula ou laboratórios. Não é permitido escrever ou
rabiscar nas paredes e nas carteiras.

15. Contatos

Coordenadorias dos Cursos Técnicos
Integrados em Biotecnologia em Química
Coordenadora: Cynthia Nunes Milanezi
E-mail: integrados.vv@ifes.edu.br
Telefone: (27) 3149.0738

Coordenadoria de Gestão Pedagógica
Coordenador: Welinton Silva
E-mail: cgp.vv@ifes.edu.br
Telefone: (27) 3149.0743

Coordenadoria de Apoio ao Ensino
E-mail: cae.vv@ifes.edu.br
Telefone: (27) 3149.0850

Coordenação Geral de Ensino
Coordenador: Lauro Chagas e Sá
E-mail: cgen.vv@ifes.edu.br
Telefone: (27) 3149.0742

Diretoria de Ensino
Diretora: Fernanda Zanetti Becalli

E-mail: ensino.vv@ifes.edu.br
Telefone: (27) 3149.0730/0737
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