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- CONSELHO DE CAMPUS –

Resolução nº 002, de 29 de março de 2021.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CAMPUS do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Alvorada, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, considerando o que foi deliberado na reunião deste Conselho realizada

em 29/03/2021 e considerando a Resolução nº 015 de 19 de fevereiro de 2021 do Conselho

Superior do IFRS, RESOLVE:

Art. 1º Determinar a retomada do calendário acadêmico no Campus Alvorada, a partir

de 10 de maio de 2021, conforme Anexo, integralmente no formato de Ensino Remoto, posto

que, a teor do inc. II do Art. 14 da Resolução Consup nº 015/2021, as condições sanitárias

locais de todos os municípios brasileiros trazem riscos à segurança das atividades letivas

presenciais.

Art. 2º Os conteúdos dos componentes curriculares a serem ministrados na retomada

do calendário acadêmico, deverão levar em consideração a revisão dos conteúdos já

trabalhados até 13 de março de 2020, quando da suspensão do mesmo.

Art. 3º O período entre os dias 10 e 12 de maio será destinado para reunião de ensino,

planejamento e acolhimento dos servidores. O período entre 13 e 19 de maio será destinado

para para ambientação e acolhimento dos estudantes, podendo ser contabilizados como

atividades letivas.

Art. 4º Para os cursos de organização curricular semestral, o Calendário Acadêmico

correspondente a 2021/1 contará com 20 semanas letivas iniciando em 13 de maio de 2021,

com conclusão em 14 de agosto de 2021, incorporando os 20 dias letivos ministrados no

calendário acadêmico de 2020/1, entre fevereiro e março de 2020. O Calendário Acadêmico

http://www.ifrs.edu.br/
mailto:secretaria.concamp@alvorada.ifrs.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Alvorada

Rua Prof. Darcy Ribeiro nº 121, Bairro Campos Verdes, Alvorada/RS - CEP 94834-413 Telefone: 51 34839101
www.ifrs.edu.br –  E-mail: secretaria.concamp@alvorada.ifrs.edu.br

correspondente a 2021/2 contará com 20 semanas letivas, com início em 01 de setembro de

2021 e término em 15 de janeiro de 2022.

Art. 5º Para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, o Calendário Acadêmico

correspondente a 2021 contará com 40 semanas letivas, incorporando os 20 dias letivos

ministrados no calendário acadêmico de 2020/1, entre fevereiro e março de 2020, iniciando

em 13 de maio de 2021 com término em 15 de janeiro de 2022 com a adoção do continuum

escolar, no contraturno.

Art. 6º Os casos omissos nesta resolução serão dirimidos pelo Conselho de Campus.

Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Fábio Azambuja Marçal
Presidente do Conselho

A via original assinada está disponível para consulta na Secretaria do Conselho de Campus
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