
MINISTERIO DA EDUCA<;AO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO 

PORT ARIA N.0 SP0.309, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2016 

A DIRETORA GERAL EM EXERCICIO DO CAMPUS SAO PAULO DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, Cll~NCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO, no 

uso de suas atribui9oes legais, delegadas pela Portaria n.0 3.903, de 04/11/2015, resolve: 

APROV AR o Regulamento dos Conselhos de Classe Deliberativos dos cursos 

Tecnicos Integrados ao Ensino Medio do Campus Sao Paulo, na forma do anexo. 

REBECA VILAS BOAS CARDOSO DE OLIVEIRA 



MINISTERIO DA EDUCAC,:AO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAC,:AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO 

REGULAMENTO DOS CONSELHOS DECLASSE DELIBERATIVOS DOS 
CURSOS TECNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MEDIO DO CAMPUS SAO 

PAULO -IFSP 

DA DEFINIC;AO 

Art. 1.0 Os Conselhos de Classe Deliberativos para a Educa<;ao Basica e Profissional 
Tecnica de Nivel Medio, previstos no artigo 42 da Organiza<;ao Didatica do Instituto 
Federal de Educa<;ao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo- IFSP, sao realizados ao fim 
de cada periodo letivo com o objetivo de analisar e deliberar sobre a situa<;ao final de 
todos os alunos que obtiveram frequencia global minima de 75% e que nao foram 
aprovados por media. 

§ 1°. Os Conselhos de Classe Deliberativos sao espa<;os coletivos de discussao e 
reflexao sobre os processos educativos e seus resultados, 

§2°. As amilises empreendidas pelos Conselhos Deliberativos deverao ser pautadas em 
uma visao global do aluno, articulando as perspectivas disciplinar e interdisciplinar do 
conhecimento. 

DA COMPOSI(:AO 

Art. 2.0 Os Conselhos Deliberativos serao organizados por turma e contarao, 
obrigatoriamente, com a participa<;ao de todos os docentes da turma, do(a) 
Coordenador(a) do Curso e dos servidores da Diretoria Sociopedag6gica. 

§ 1°. Havera quorum para realiza<;ao do conselho deliberativo para uma turma, quando 
houver presen<;a dos docentes que ministraram aulas para aquela turma, em 50% das 
disciplinas ao longo do ano. Caso nao haja quorum, sera realizada nova convoca<;ao. 

§2°. Os servidores que faltarem injustificadamente a convoca<;ao para os conselhos 
estarao sujeitos as san<;oes cabiveis. 

§ 3°. 0 professor que faltar justificadamente podera se fazer representar por outro 
professor da mesma turma ou pelo(a) coordenador(a) do curso, que sera considerado 
para efeito de contagem de quorum e devera levar aos conselhos memorando com a 
autoriza<;ao do colega para representa<;ao e suas observa<;oes sobre a turma. Em caso de 
vota<;ao, o representante votara pelo representado. 
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DAS CONDI(:OES DE REALIZA(:AO 

Art. 3.0 Servidores docentes e tecnico-administrativos das diferentes areas e setores do 
campus, trabalhadio de forma articulada para a realiza<yao dos Conselhos Deliberativos, 
providenciando elementos que possibilitem uma analise aprofundada e uma delibera<yao 
embasada sobre a situa<yao de cada aluno, elementos estes que incluem, mas nao se 
limitam a: 

I. Informa<yoes de identifica<yao e dados completos de desempenho do aluno ao 
longo do ano letivo, a saber, "carometros" e boletins, apresentados 
preferencialmente por meio visual. 

II. Registros e anota<yoes realizados pelos docentes sobre o desenvolvimento do 
aluno em cada disciplina. 

III. Dados de atendimento e acompanhamento do aluno pela equipe interdisciplinar 
da Diretoria Sociopedag6gica, alem de outras informa<yoes pertinentes a cada 
caso especifico, quando existirem. 

IV. Informa<yoes sobre a oferta de recupera<yao continua e/ou paralela, bern como 
sobre a adesao, a frequencia eo desempenho do aluno nesses espa<yos. 

Art. 4.° Conforme o tempo disponivel e a quantidade de alunos em conselho, podera ser 
acordado, entre os participantes, ao inicio de cada turma, urn tempo maximo para cada 
fala. 

DAANALISE 

Art. 5.0 Devem ser considerados, nas analises dos Conselhos Deliberativos, os aspectos 
qualitativos que envolvem a aprendizagem no decorrer do ano letivo em todos os 
componentes curriculares cursados, incluindo, mas nao limitados: 

I. Ao conhecimento construido a partir do diagn6stico inicial, os objetivos 
propostos para a disciplina eo diagn6stico final em cada componente curricular. 

II. A constru<yao pelo aluno de pre-requisitos minimos para a serie seguinte, 
especialmente nas disciplinas em que obteve desempenho insatisfat6rio. 

III. A apresenta<yao de melhora consistente ao longo do ano nas disciplinas em que o 
aluno obteve resultado insatisfat6rio. 

Art. 6. 0 Devem ser observados como parfunetros gerais de referencia nas analises dos 
Conselhos Deliberativos, considerando possibilidade de reprova<yao, situa<yoes em que: 

I. 

II. 

III. 

0 aluno obtiver media inferior a 3,0, em qualquer area do conhecimento, uma 
vez que urn quadro como este sinaliza aquisi<yao de conhecimentos muito aquem 
do que seria considerado o minimo naquela area. 

0 aluno obtiver resultado insatisfat6rio em tres ou mais areas do conhecimento, 
demonstrando nao ter conseguido construir os pre-requisitos 
necessarios para a serie seguinte na maioria das areas de forma<yao. 

0 aluno tiver abandonado uma ou mais disciplinas. 

mllrimos 1J)f 
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IV. 0 aluno tiver se ausentado de uma ou mais recuperac;oes paralelas. 

V. 0 aluno obtiver resultado insatisfat6rio em Matematica e/ou Lingua Portuguesa. 

VI. 0 aluno obtiver resultado insatisfat6rio na area tecnica, ou obtiver aprovac;ao 
apenas na area tecnica, uma vez que sua formac;ao nao pode prescindir da 
formac;ao tecnica, nem da formac;ao geral. 

DA DELIBERAc;Ao 

Art. 7.0 Os Conselhos Deliberativos devem estabelecer uma contagem de votos sobre a 
situac;ao do aluno quando, ap6s o momento de analise, pelo menos urn docente 
discordar da aclamac;ao do corpo docente quanto a aprovac;ao ou reprovac;ao. 

Art. 8.0 A votac;ao sera realizada considerando urn voto por professor de cada disciplina, 
sendo a aprovac;ao ou reprovac;ao decidida por maioria simples. 

§ 1°. Em relac;ao as multiplas docencias, devem ser considerados apenas os votos dos 
professores que tiveram contato direto com o aluno durante o ano. 

§2°. Nos casos em que mais de urn professor tenha ministrado ao aluno a mesma 
disciplina, devera haver consenso entre eles com relac;ao ao voto da disciplina. 

§3°. Em caso de empate, o resultado sera considerado favoravel a aprovac;ao do aluno. 

Art. 9.0 Para cada aluno, o resultado da deliberac;ao do Conselho sera registrado na 
planilha gerada pelo sistema NAMBEI, devidamente assinada por todos os professores, 
pelo(a) coordenador(a) de curso e pelo(a) pedagogo(a) e, em formulario de analise 
qualitativa elaborado pela Diretoria Sociopedag6gica. 

DOS RESULTADOS 

Art. 10. Os resultados serao encaminhados a Coordenadoria de Registros Escolares dos 
Cursos Tecnicos (CRT-SPO), para registro no sistema, divulgac;ao e arquivamento no 
prontuario do aluno. 

Art. 11. 0 aluno ou seu responsavel terao acesso somente a decisao do Conselho 
Deliberativo, sendo vedado seu acesso as informac;oes de votac;ao. 

DAS DISPOSic;OES FINAlS 

Art. 12. 0 Conselho de Classe Deliberativo e soberano e decisivo, nao cabendo, 
portanto, recurso de suas decisoes no ambito do IFSP. 

Paragrafo Unico. Ocorrera revisao da avaliac;ao pelo Conselho quando houver alterac;ao 
de notas e/ou faltas que acarretem mudanc;a da situac;ao do aluno ap6s a realizac;ao do 
Conselho Deliberativo. 

Art. 13. Os casos omissos serao decididos pel a Diretoria de Ensino, com anuencia da 
Diretoria Geral do Campus Sao Paulo. 
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