
SEJAM BEM-VINDOS !!!



Orientações/2020



Direitos e 
deveres 
do aluno do 
IFSC/SMO
Penalidades

Art. 101 a 103



Conforme o RDP (Regulamento Didático-pedagógico do IFSC), o aluno 
que chegar atrasado até 10 minutos poderá ingressar na primeira aula, 
devidamente autorizado pelo professor.
O aluno que chegar com atraso superior a 10 minutos poderá ingressar 
no início da aula seguinte:
►Após registro no livro de atrasos do Núcleo Pedagógico;
►Com autorização do Núcleo Pedagógico entregue ao professor.
As saídas antecipadas para os alunos menores de idade, 
somente serão permitidas quando solicitadas, por escrito, pelos 
pais ou responsáveis.

Qual o procedimento para quando o aluno chega 
atrasado ou preciso sair antes?



AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO PARALELA

► Avaliação: O resultado da avaliação final será registrado por 
valores inteiros de 0 (zero) a 10 (dez).
 * O resultado mínimo para aprovação em um componente 

curricular é 6 (seis).
►Recuperação paralela: Todos os alunos tem direito a 
fazer a recuperação de estudos que compreenderá a 
realização de   novas atividades pedagógicas   no   decorrer   do 
período letivo,   que possam  promover   a aprendizagem.

  



Faltas nas avaliações 

►Comunicar o Núcleo Pedagógico, em até 3 dias a contar do início do 
afastamento;
►Ao retornar do afastamento o aluno tem até 2 dias para fazer a 
requisição das provas e trabalhos não realizados;
►Preencher o formulário e entregá-lo ao professor e combinar a data 
para fazer a prova de segunda chamada.



► Pendências em até duas UC;
► Exercício Domiciliar;
►Frequência mínima - 75% para ser aprovado em cada UC;

►4 Conselhos de classes no decorrer do ano.
     * Dois pré-conselhos - maio e outubro/2020
     * Dois conselhos -  julho e dezembro/2020

►Os professores disponibilizam horário extra para 
atendimento aos alunos;

► O uso do celular em sala de aula.



O uso do UNIFORME é obrigatório?

O uniforme é de uso optativo. Nos ambientes 
escolares, aulas de Educação Física e Laboratórios, 
os aluno(a)s deverão usar roupas adequadas, não 
transparentes, sem decotes exagerados, com 
comprimento adequado.

Acompanhamento dos estudantes (faltas, notas):
* Acessar o sigaa







portaldoaluno.smo.ifsc.edu.br



Dicas para os pais ajudarem seus filhos 
a se darem bem no IFSC

 Ajude seu filho a organizar seu tempo e ambiente de estudos;
 Incentive-o a não estudar apenas para as provas;
 Lembre-o de participar das aulas extraclasse, monitorias e aulas de 

reforço (portaldoaluno.smo.ifsc.edu.br);
 Acompanhe as atividades escolares de seu filho;
  Converse com  os professores de seu filho;
 Faça com que seu filho durma tempo suficiente;
 Incentive o hábito de ler;
 Venha à escola e participe das reuniões, palestras, seminários.



Aqui no IFSC apresentamos dois caminhos aos 
estudantes... Sabem quais são?
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