
COMPLEMENTAÇÃO DO ANO
LETIVO 2020 - Formandos 2020

Por avaliação em conselho de classe, os Estudantes dos 4º anos dos Cursos Técnicos em Química, Plásticos
e Fabricação Mecânica que realizaram as APNPs de forma satisfatória, poderão complementar as aulas de
2020, seguindo um cronograma específico das aulas. Os alunos que não tiveram aproveitamento das APNPs
seguem matriculados na turma de 2021 (consultar o SIGAA).

A complementação 2020 será a continuação das APNPs. As disciplinas estão divididas em 2 módulos
(Módulos VII e VIII). Consultar os Horários (FORMANDOS 2020)

Módulo VII - 24/05 a 25/06
Módulo III - 28/06 a 30/07

Além das disciplinas da complementação, os estudantes que não atingiram média durante as APNPs também
precisarão fazer a recuperação de notas.

A recuperação das disciplinas L.Port.e Lit. Bras. IV, Sociologia IV, Empreendedorismo, Língua Espanhola e
Filosofia IV ocorrerão de 28/06 a 30/07.

Assim, as disciplinas que já acabaram durante as APNPs serão ofertadas para os alunos que precisam
recuperar notas.

● Solicitamos aos professores que as aulas sejam totalmente assíncrona, havendo encontros síncronos
somente para atendimentos. Entretanto, vocês devem comparecer nas aulas síncronas que,
eventualmente, ocorram.

Registro de notas:

Por enquanto, as notas não estarão no SIGAA. Todo o registro seguirá em paralelo. Ao final da
complementação, vocês terão uma nota única registrada no sistema. Assim, ao final do ano letivo 2020, os
Registros Acadêmicos irão registrar a nota final de cada disciplina (média das notas obtidas em todos os
módulos)

Estágios Obrigatórios:

Os estudantes que não concluiram o estágio curricular obrigatório poderão optar por realizar o estágio
vinculado a um projeto de pesquisa orientado. O estudante realizará essa pesquisa entre 24/05 e 30/07.
Nesta primeira semana de aula faremos uma reunião específica para falarmos sobre o estágio.

Quem posso procurar para conversar?

A Direção de Ensino mantém um grupo de whatsapp com os representantes das turmas dos 4º anos.

https://ifrs.edu.br/caxias/espaco-do-estudante/horarios/


Caso tenha alguma dúvida ou encontre qualquer dificuldade durante as aulas remotas, procure nossa equipe
do ensino pelo email atendimento.alunos@caxias.ifrs.edu.br


