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CAMPUS ARRAIAL DO CABO 
Rua José Pinto de Macedo, s/nº, Prainha, Arraial do Cabo - RJ 

Telefones: (22) 2622.9200 – 2622.9201 – 2622.9202 
https://www.ifrj.edu.br/arraial-do-cabo 

Este manual é um resumo do Regulamento do Ensino Médio e da 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFRJ, que está 
disponível em versão integral no endereço: 
 
https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/PROET/regulamento_da_

educacao_profissional_tecnica_de_nivel_medio.pdf 

https://www.ifrj.edu.br/arraial-do-cabo
https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/PROET/regulamento_da_educacao_profissional_tecnica_de_nivel_medio.pdf
https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/PROET/regulamento_da_educacao_profissional_tecnica_de_nivel_medio.pdf
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APRESENTAÇÃO 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

(IFRJ) foi criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 por transformação do 

então Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis (CEFETQ). No 

mesmo dispositivo legal, foi incorporado à nova instituição o Colégio Agrícola Nilo 

Peçanha (CANP-UFF), passando a ser um campus. 

O IFRJ é uma instituição de Educação Básica e Superior, pluridisciplinar e 

multicampi, especializado na oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes 

modalidades, na pesquisa, na inovação e na extensão, gozando de autonomia 

universitária. 

O IFRJ tem como órgão executivo a Reitoria, composta pelo Reitor, Pró-Reitores e 

Diretores Sistêmicos. A Reitoria é a administração central da instituição, sendo 

subordinado a ela todas as suas unidades acadêmicas (campus ou campus avançado). 

Os campi são dirigidos por Diretores-Gerais, nomeados pelo Reitor, para um 

mandato de 04 (quatro) anos, após consulta à comunidade (no caso de campus com mais 

de 05 anos de implantação, após autorização do MEC). Cada campus possui sua própria 

estrutura, contando obrigatoriamente com Direção de Ensino. Atualmente o IFRJ possui 

15 (quinze) campi em funcionamento. 

Oficialmente o campus Arraial do Cabo iniciou suas atividades em 2010, com 

status de campus avançado; a partir de abril de 2013 ganhou o status pleno 

de campus. Situado na edificação conhecida como "Bolo de Noiva", rua José Pinto de 

Macedo, s/nº, Prainha, se dedica ao tripé ou missão institucional dos IF´s: ensino, 

pesquisa e extensão. Com uma qualificada equipe de Docentes e Técnicos 

Administrativos em Educação, o campus oferece educação de qualidade aos jovens e 

adultos da Região dos Lagos. Em termos de pesquisa, destacam-se os programas de 

bolsas e fomentos à iniciação científica. 

Você agora faz parte do IFRJ. O Esforço conjunto e a dedicação de cada um são 

importantes para impulsionar o crescimento e o desenvolvimento que tanto almejamos.  

 

Seja bem-vindo/a! 

 

Direção do Campus Arraial do Cabo. 

 

 



Versão Revisada em Fevereiro de 2019                                                                                                        3 

Reitoria (Rio de Janeiro): 

Reitor: Profº. Rafael Barreto Almada 

Portal: https://portal.ifrj.edu.br/reitoria/reitor  

 

Campus Arraial do Cabo 

Direção Geral (DG): Prof. David Barreto de Aguiar 

Direção de Ensino (DE): Prof. Bruno Cavalcanti Lima 

Direção de Administração (DA): Marcos Mendonça de Mello 

Coordenação de Pesquisa e Inovação (CoPI): Prof. Rafael Guimarães Botelho 

Coordenação de Extensão (CoEx): Shirley Marques Lima Souza 

Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE): 
Thaiana Mara Conceição dos Santos 

Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas (NEABI): 
Profº. Jefferson Machado de Assunção 

Núcleo de Gênero e Diversidade (NUGED): 
Profa. Maria Aparecida Gomes Ferreira 

Coordenação de Turno (CoTur): 
Beatriz Loureiro de Sant’Anna, Ingrid Câmara Cruz, Pedro Marques Collyer, Shirley Marques 
Lima Souza  

Coordenação Integração Empresa Escola (CoIEE): Gláucio Gomes Frade 

Coordenação de Registro Acadêmico (RA): 
Dariane Carvalho de Souza (Coordenadora), Gláucio Gomes Frade, Jean Marinho da Silva, 
Thagata Rangel Dias 

Coordenação Técnico-Pedagógica (CoTP): 
Adriana da Silva Souza, Dayse Maria Campos Ferreira (Coordenadora), Luiz Henrique Alves 
da Silveira, Ronaldo Efigênio de Oliveira, Thaiana Mara Conceição dos Santos 

Biblioteca “Reinaldo Martins Fialho”: 
Márcia da Silva, Mônica de Oliveira Tinoco, Iolanda Seabra dos Santos Benfeitas, Pâmella 
Helena dos Santos Pereira 

Serviço de Saúde (SerSA): Bruno Fraga Cariello 

Coordenação de Tecnologia da Informação: 
Profº. Álvaro Gonçalves de Barros, Leandro Azevedo Sampaio, Jessé Porto Benevenuto 

Coordenação Curso Técnico em Informática: Profº. Wenderson Buenos Aires 

Coordenação Curso Técnico em Meio Ambiente: Profª. Alessandra Fortuna Neves 

Curso Especialização em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras: 
Responsável: Profª. Ana Paula da Silva 

Curso Especialização em Tecnologias Digitais Aplicadas ao Ensino: 
Responsável: Profº. Risiberg Ferreira Teixeira  
 
 
 

 

https://portal.ifrj.edu.br/reitoria/reitor
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REGULAMENTO DA BIBLIOTECA 

A Biblioteca Reinaldo Martins Fialho tem como missão dar apoio informacional 

aos cursos oferecidos pelo Campus Arraial do Cabo (Técnico de Informática Integrado ao 

Ensino Médio, Técnico em Meio Ambiente Subsequente/Concomitante ao Ensino Médio, 

Pós-Graduação Latu senso em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras e Pós-

Graduação Latu senso em Tecnologias Digitais Aplicadas ao Ensino), contribuindo para a 

geração de conhecimento e para a qualidade do ensino e da pesquisa.  

Seu acervo contém cerca de 4 mil exemplares entre livros, periódicos, CD’s e 

DVD’s, distribuídos nas áreas de ciências naturais e tecnologia, com enfoque em Ciências 

Ambientais e Informática. 

A Biblioteca atende a comunidade interna (alunos e servidores do Campus) e a 

comunidade externa (todos que que não possuem vínculo institucional); os usuários 

externos poderão fazer apenas consulta local ao acervo. O cadastro na Biblioteca do 

Campus será feito mediante comprovação de matrícula e documento original com foto. 
 
1. SERVIÇOS OFERECIDOS 

 Consulta local ao acervo; 

 Acesso à internet – 03 computadores; 

 Empréstimo domiciliar; 

 Empréstimos entre bibliotecas; 

 Orientação para elaboração de referências de acordo 
com as normas adotadas;  

 Elaboração de ficha catalográfica para alunos do 
campus Arraial do Cabo; 

 Cursos e treinamentos voltados para área de pesquisa, 
uso de bases de dados, normalização de trabalhos 
acadêmicos, dentre outros. 

 
2. USO DAS DEPENDÊNCIAS: 

O acesso às dependências será permitido somente com a presença dos servidores 

da biblioteca, ou mediante autorização da Diretoria de Ensino. Observando que a 

Biblioteca é um local de estudo, pesquisa e trabalho, solicitamos a todos os usuários: 

 Manter a ordem e o silêncio; 

 Não consumir alimentos e bebidas no interior da biblioteca; 

 Não utilizar equipamentos sonoros e celulares nos locais de estudo; 

 Não rasurar, riscar ou fazer anotações no acervo e demais materiais da Biblioteca. 

2.1 Consulta local e acesso ao acervo: A consulta local é aquela realizada no âmbito da 

Biblioteca, sendo o acesso ao acervo livre. Os livros consultados devem ser deixados na 

mesa e não recolocados nas estantes pelos usuários. 

2.2 Uso dos computadores: Os computadores devem ser utilizados somente para 

pesquisa acadêmica. É proibido o acesso a sites de bate-papo, redes sociais e jogos. 

Cada usuário terá direito a 60 minutos. 

2.3 Uso do Guarda-Volumes: O guarda-volumes é destinado a guarda de pertences do 

usuário apenas enquanto o mesmo estiver utilizando a Biblioteca. A biblioteca não se 
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responsabiliza por pertences deixados no guarda-volumes. Caso necessário leve consigo 

carteira, celulares e objetos de valor. Em caso de extravio da chave do guarda-volumes, o 

usuário se responsabilizará, financeiramente, quanto aos serviços de chaveiro. O usuário 

que não entregar a chave do guarda-volumes no mesmo dia que tomou seu empréstimo 

será suspenso por 03 dias a cada dia de atraso quanto ao seu uso. 
 
3. EMPRÉSTIMO: 

3.1 Empréstimo local: É o empréstimo de material para utilização nas dependências do 

Campus, como salas de aula e laboratórios, para devolução no mesmo dia. O usuário que 

retirar o material ficará responsável por sua devolução, assinando ficha de controle 

própria desse empréstimo. 

3.2 Empréstimo domiciliar: O empréstimo domiciliar é a modalidade na qual somente o 

usuário interno, previamente inscrito na Biblioteca e que não possua pendências, pode 

levar material bibliográfico para casa. Cada usuário poderá pegar até 3 (três) obras por 

vez (títulos diferentes). O empréstimo será de 7 (sete) dias corridos. Não são passíveis de 

empréstimo domiciliar: 

 
a) Obras de referência (enciclopédias, dicionários, índices, etc.); 
b) Obras que a Biblioteca possua no acervo um único exemplar e/ou que tenham sido 
colocadas em reserva pelos professores; 
c) Obras raras e coleções especiais; 
d) Periódicos; 
e) Material multimídia; 
f) Obras com tarja vermelha na lombada. 

 

3.5 Devolução do empréstimo: O material retirado por empréstimo deverá ser devolvido 

exclusivamente na Biblioteca, dentro do prazo estabelecido e em perfeitas condições. 

Portanto não serão considerados como devolvidos os materiais deixados nas mesas ou 

até mesmo fora do Campus. Enquanto, não for dada a baixa no balcão, o usuário estará 

em débito com a Biblioteca. 

3.4 Renovação de empréstimo: O usuário poderá realizar a renovação do material 

emprestado em seu poder caso não tenha solicitação de reserva e esteja dentro do prazo 

estipulado para devolução. A renovação somente poderá ser feita pelo próprio com 

apresentação do material. 

3.5 Reserva de material: O usuário poderá solicitar reserva do material que se encontra 

emprestado e, quando devolvido, ficará à disposição do mesmo por 48 horas. Após este 

prazo passará para outro que se encontra na fila de espera ou será guardado no acervo. 

O usuário é responsável pelo controle da sua reserva. 
 
 
4. SOLICITAÇÃO DE FICHA CATALOGRÁFICA: 

Os pedidos para elaboração de ficha catalográfica deverão ser enviados à 

Biblioteca do Campus através do e-mail: cobib.cac@ifj.edu.br, tendo escrito no assunto:  

Ficha Catalográfica – Solicitação, e, em anexo: 

mailto:cobib.cac@ifj.edu.br
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 formulário de solicitação de Ficha Catalográfica (Colocar um link para o formulário); 

 cópia da folha de rosto; 

 cópia do resumo em língua portuguesa; 

 cópia do sumário e 

 cópia da ata de aprovação. 

  
5. DEVERES DO USUÁRIO: 

 Respeitar o descrito no presente Regulamento, mantendo a ordem, disciplina, 
limpeza do setor e respeito aos demais usuários e funcionários da Biblioteca; 

 Preservar o patrimônio e o acervo da Instituição; 

 Conservar em perfeito estado a obra que estiver sob sua responsabilidade, tanto 
na consulta local, quanto no empréstimo, evitando danos ao material; 

 Retirar seus pertences do guarda-volumes, sempre que se ausentar da Biblioteca; 

 Devolver o material emprestado dentro dos prazos descritos; 

 Não consumir bebidas, alimentos e fumo no interior da Biblioteca; 

 Não usar na Biblioteca aparelhos sonoros e celulares. 

 
6. PENALIDADES (Conforme Portaria nº 136 de 02 de julho de 2015): 

O usuário que entregar o livro após a data de devolução será aplicada a seguinte 

penalidade, de acordo com a Portaria 136 de 02 de julho de 2015: 

 Material informacional comum: A cada 1 (um) dia de atraso, aplicação de 3 (três) 
dias de suspensão; 

 Material informacional de referência e/ou de consulta: A cada 1 (um dia de atraso, 
aplicação de 6 (seis) dias de suspensão; 

 Dispositivos eletrônicos: A cada 1 (um dia de atraso, aplicação de 7 (sete) dias de 
suspensão; 

Os materiais extraviados ou danificados deverão ser substituídos pelo usuário 

responsável pelo empréstimo, devendo ser idêntico ou em edição mais recente ao item 

perdido (título, autor, editora, edição). No caso do material extraviado a ser substituído 

não ser encontrado com as mesmas características, será indicado, pela Bibliotecária 

Coordenadora, outro de interesse e de igual valor. 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Lembramos que os livros da Biblioteca são compartilhados por muitos, a 

expectativa é de que os usuários colaborem no sentido de não rasurar, riscar ou fazer 

anotações próprias nos livros, bem como observem a data de devolução. 

As sugestões e reclamações sobre os serviços prestados serão sempre bem 

recebidas. Em caso de dúvida ou dificuldade na utilização da Biblioteca, recorra aos 

responsáveis pelo atendimento, que sempre estarão à disposição para auxiliá-lo. 

Alguns serviços oferecidos pela biblioteca poderão deixar de funcionar 

temporariamente, em caso de problemas de ordem técnica. Aos funcionários da Biblioteca 

reserva-se o direito de solicitar a retirada de usuário que não aceite o pedido de ordem e 

silêncio, conforme regulamento 
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

O IFRJ constitui-se numa autarquia federal de ensino médio e superior, vinculado 

ao Ministério da Educação, detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar. 

Conforme previsto no seu projeto político-pedagógico, o IFRJ ministra cursos de: 

 Ensino Médio Regular 

 Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio Regular 

 Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio na Modalidade Educação de 

Jovens e Adultos (PROEJA) 

 Educação Profissional Concomitante e/ou Subsequente ao Ensino Médio 

 Graduação de Ensino Superior 

 Pós-graduação (Lato e Stricto Sensu) de Ensino Superior 

O ensino ministrado pelo IFRJ deverá ser dinâmico e o/a professor/a deverá atuar 

como mediador/a não só entre o processo ensino-aprendizagem e as relações político-

pedagógicas ali desenvolvidas, mas também entre esse mesmo espaço escolar e o 

mundo do trabalho.  

Os programas de ensino deverão 

ser divulgados aos/às alunos/as no início 

do período letivo e, em cada turma, serão 

regidos por TEMAS NORTEADORES que 

proporcionem a interdisciplinaridade, a 

flexibilidade e a contextualização.  

 

FREQUÊNCIA 

Os Cursos Técnicos integrados ou concomitantes/subsequentes ao Ensino Médio e 

são presenciais e a frequência às aulas é obrigatória. 

 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

O critério de promoção por assiduidade se dará observando-se o somatório global 

de faltas do/a aluno/a nas disciplinas cursadas no período, que não poderá ser superior a 

25% do total de aulas dadas. Será, portanto, considerado aprovado o aluno com 

frequência global igual ou superior a 75%.  

O/A aluno/a que não cumprir o requisito previsto neste artigo será considerado/a 

reprovado/a no período, tendo que cursar todas as disciplinas, inclusive aquelas em que 

já havia obtido êxito. 
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Cursos Concomitantes/Subsequentes ao Ensino Médio 

A aprovação por assiduidade se dará por disciplina, sendo considerado/a 

aprovado/a o/a aluno/a com frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por 

cento). O/A aluno/a que não cumprir o requisito previsto neste artigo será considerado/a 

reprovado/a apenas na(s) disciplina(s) em que não alcançou o referido percentual. 

As justificativas de faltas, assim como as solicitações de 2ª chamada de provas só 

serão aceitas nos seguintes casos:  

 licença médica,  

 óbito de familiares,  

 obrigações decorrentes do serviço militar obrigatório, 

 licenças maternidade ou paternidade e  

 representação oficial.   

Para isso, o/a aluno/a deverá anexar ao requerimento a ser entregue no Registro 

Acadêmico (Secretaria), os documentos comprobatórios, dentro de um prazo máximo de 

2 dias úteis, a contar do início do afastamento.  

Será considerado/a desistente, sem direito à matrícula, o/a aluno/a que: 

1. Matriculado/a no primeiro segmento letivo, não frequentar, sem justificativa 

comprovada, nenhum dos 5 primeiros dias letivos; 

2. Tendo concluído o segmento letivo, não renovar a matrícula no prazo determinado 

no calendário escolar; 

3. Oficializar junto ao Registro Acadêmico (Secretaria), em qualquer momento do ano 

letivo, a sua desistência da vaga. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação da aprendizagem será contínua, cumulativa e articulada com o projeto 

pedagógico da Instituição. Os instrumentos de avaliação deverão ser múltiplos para 

possibilitar ao/à professor/a o acompanhamento da evolução do/a aluno/a. Em cada 

bimestre deverá haver, pelo menos, duas formas de avaliação, sendo no mínimo uma 

delas escrita. 

Em cada bimestre letivo, o conjunto das avaliações constituirá a média das 

verificações (MV) bimestrais, enquanto a média cumulativa, a partir do 2º bimestre, 

calculada entre um bimestre e o bimestre anterior, será denominada grau do semestre 

(G). 
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MV1= Média das avaliações do 1º bimestre 

MV2= Média das avaliações do 2º bimestre 

G = Grau Semestral (fórmula ao lado) 

O resultado do semestre (G) será divulgado imediatamente após a realização do 

Conselho de Classe. O/A aluno/a que conseguir G igual ou superior a 6,0 será 

considerado/a aprovado/a naquele componente curricular.  

 

RECUPERAÇÃO 

Para ser considerado/a aprovado/a na disciplina, o/a aluno/a deverá conseguir o 

GF igual ou superior a 6,0. O/A aluno/a que não atingir tal média estará reprovado/a na 

disciplina, tendo que cursar todas as disciplinas do semestre caso seja aluno/a dos 

Cursos Técnicos Integrado ao Ensino Médio. No caso do aluno dos Cursos 

Concomitantes/Subsequentes, deverá cursar apenas a disciplina em que não obteve 

êxito.  

A recuperação pode ser aplicada de forma paralela às aulas dadas nos dois 

bimestres letivos. Neste caso, as notas obtidas na recuperação paralela terão peso 1,5 e 

farão média com as notas obtidas nos bimestres letivos. 

  

MV1 + (MR1 x 1,5) = MV1 (novo) 

                 2,5 
ou 

MV2 + (MR2 x 1,5) = MV2 (novo) 

                    2,5 

 

O grau final após as recuperações paralelas será calculado conforme fórmula a 

seguir:  

Cálculo do GF após as 
recuperações paralelas 

 
MV1 (novo) + [MV2 (novo) x 2,0] = GF (final) 

                         3,0 

 

Será considerado/a aprovado/a com dependência (PROGRESSÃO PARCIAL) no 

segmento letivo o/a aluno/a com reprovação em apenas uma disciplina que não seja 

pré-requisito de nenhuma outra.  

É garantido ao/à aluno/a o direito de solicitar vista das avaliações, assim como 

revisão do grau final das disciplinas. Para tanto, deverá apresentar ao Registro 

Acadêmico (Secretaria), requerimento para esse fim nas datas previstas em calendário. 

 

 

 

G = MV1 + 2(MV2) 

3 
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SITUAÇÕES DE NÃO RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

O/A aluno/a terá indeferida a solicitação de renovação da matrícula quando:  

I. Não tiver apresentado o histórico escolar no prazo estabelecido oficialmente;  

II. Apresentar problemas frequentes de indisciplina ou cometer falta grave contra 

colegas, professores/as, servidores/as administrativos ou contra o patrimônio da 

Instituição;  

III. Não tiver possibilidade de concluir, ressalvados os casos com amparo legal, o curso 

no prazo máximo de duas vezes o tempo, em períodos letivos, de sua duração, 

excluindo-se o período de estágio curricular supervisionado;  

IV. Acumular três reprovações no mesmo período e obtiver parecer do conselho de 

classe referendando a não renovação;  

V. Acumular quatro reprovações no mesmo período.  

 

TROCAS DE TURNO 

A solicitação para troca de turno por parte do/a aluno/a só poderá ser realizada 

após cursar um semestre letivo, respeitando as datas estabelecidas no calendário 

escolar. De acordo com os Editais de ingresso, o preenchimento das vagas se dará 

obedecendo estritamente a ordem de classificação, conforme o número total de vagas 

oferecidas pelo campus para cada GRUPO (1-A1, 1-A2, 1-A3, 1-A4, 2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-

B4, 03). 

De acordo com o Art. 72 do Regulamento disponível no Portal do IFRJ: 

As transferências de turno poderão ser realizadas mediante solicitação do 

educando, sendo necessária a assinatura do responsável legal no caso de educandos 

menores de idade, ou a critério da Diretoria de Ensino, conforme necessidade 

institucional, respeitando-se a viabilização do regime de concomitância interna e o 

atendimento às necessidades específicas do educando.  

Parágrafo único. Em caso de número de vagas inferior ao de solicitações de 

transferência, caberá à CoTP emitir parecer para decisão da Diretoria de Ensino, 

respeitando-se as seguintes prioridades:  

I – regime de trabalho devidamente comprovado e anterior ao requerimento; 

II – tratamento médico prolongado com laudo comprobatório;  

III – problemas de ordem particular. 

É PRERROGATIVA DO IFRJ A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS, ASSIM COMO 
A ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS, NÃO SENDO GARANTIDA A CONTINUIDADE DOS 
ESTUDOS EM DETERMINADO TURNO AO LONGO DO CURSO. 
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ESTÁGIO 

O estágio curricular supervisionado de 480 horas NÃO É OBRIGATÓRIO nos 

Cursos Técnico em Informática e Técnico em Meio Ambiente. 

O/A aluno/a poderá fazer o estágio em qualquer empresa conveniada ao IFRJ, em 

atividade afim à área do seu curso, a partir do penúltimo período do curso.  

Ao final do estágio curricular supervisionado o/a aluno/a deverá entregar um 

relatório escrito, tendo a orientação de um/a professor/a indicado/a pela coordenação do 

curso.  

 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PAE 

É o conjunto de atividades desenvolvidas pelos Campi do IFRJ para oferecer 

aos/às alunos/as regularmente matriculados, suporte nas diversas modalidades para 

contribuir com seu processo de formação. 

O PAE tem como objetivo oferecer suporte financeiro, didático e psicossocial, para 

reduzir a evasão escolar e a retenção. 

São oferecidas bolsas de  

 Auxílio moradia 

 Didática (aquisição de material) 

 Transporte e alimentação  

 Bolsas de monitoria 

 Pesquisa  

O PAE também promove atendimento psicossocial, grupos de estudo e outros. 

Para participar do Programa os/as alunos/as devem ficar atentos aos editais de seleção 

que são divulgados nos murais do campus, no site do IFRJ e em salas de aula.  Procure 

prestar atenção aos critérios e prazos de seleção. 

 

DIREITOS DO EDUCANDO 

“Art. 83. São direitos do educando:” do regulamento disponível no Portal do IFRJ:  

I – estudar, visando à sua formação humana e profissional;  

II – ser tratado com respeito e civilidade por servidores, demais trabalhadores e colegas, 

sem discriminação de qualquer espécie;  

III – encontrar na Instituição ambiente favorável à educação integral e que estimule a sua 

permanência e êxito;  

IV – ser academicamente avaliado de forma contínua, coerente e justa, segundo os 

critérios estabelecidos pela Instituição;  
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V – ser informado, em tempo hábil, dos critérios e dos resultados dos processos de 

avaliação a que for submetido;  

VI – solicitar revisão da correção e do grau das avaliações, quando julgar pertinente;  

VII – ser assistido pelas Diretorias e Coordenações que atuam junto ao ensino;  

VIII – organizar-se, livremente, em entidades representativas de educandos, participando 

das eleições dos órgãos estudantis, votando e sendo votado, conforme estatuto da 

entidade, e tendo a sua representatividade reconhecida pelas Diretorias do IFRJ;  

IX – eleger ou ser eleito representante de turma, garantindo a representação de sua turma 

no Conselho de Educandos Representantes de Turma (CART);  

X – votar para professor representante de turma e para Diretor-Geral do campus e para 

Reitor da Instituição;  

XI – participar das atividades artísticas, culturais, esportivas e científicas desenvolvidas no 

âmbito da Instituição ou externamente como seu representante;  

XII – apresentar sugestões que visem à melhoria do processo de ensino- aprendizagem;  

XIII – receber no ato da matrícula informações que garantam acesso ao manual do 

educando, regulamentos escolares, funcionamento da instituição e calendário letivo.  

 

DEVERES DO EDUCANDO  

“Art. 84. São deveres do educando:” do regulamento disponível no Portal do IFRJ:  

I – dedicar-se aos estudos;  

II – frequentar regularmente as aulas;  

III – informar à SEMT quando da omissão de seu nome na listagem de turma e/ou no 

Diário de Classe; (Observação: No Campus Arraial do Cabo informar ao Setor de Registro 

Acadêmico – Secretaria) 

IV – comparecer às avaliações, exceto nos casos de força maior conforme previstos neste 

Regulamento;  

V – atender às determinações previstas neste Regulamento e nos demais regulamentos 

da Instituição;  

VI – respeitar os prazos estabelecidos no calendário escolar da Instituição;  

VII – respeitar as determinações implementadas pela Reitoria, Diretorias-Gerais e por 

outros órgãos oficiais da Instituição;  

VIII – comparecer, quando chamado, às reuniões ou entrevistas convocadas pelos órgãos 

competentes da Instituição;  

IX – tratar, com respeito e civilidade, colegas, professores e funcionários;  

X – receber os educandos novos com respeito, sem causar-lhes constrangimentos;  
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XI – portar a identidade estudantil, fornecida pela Diretoria-Geral, e apresentá-la sempre 

que ela for solicitada;  

XII – trajar-se apropriadamente na Instituição conforme as normas vigentes e, nos 

laboratórios, de acordo com as normas de segurança;  

XIII – zelar pela conservação das instalações, do mobiliário e de todo o material de uso 

coletivo, assim como pela limpeza dos locais de trabalho ou de estudos, das áreas de 

lazer e das demais dependências de uso coletivo;  

XIV – indenizar a Instituição, professores, funcionários e colegas pelos prejuízos e danos 

intencionalmente causados a qualquer um deles;  

XV – observar as normas e orientações sobre prevenção de acidentes;  

XVI – zelar pelo acervo bibliográfico, repondo qualquer livro que tenha sido extraviado ou 

danificado quando sob sua responsabilidade;  

XVII – manter-se informado sobre as normas vigentes na Instituição.  

XVIII – manter em seu perfil no AVEA, o endereço de e-mail e foto atualizados, sob pena 

de suspensão de seu acesso, no caso dos cursos técnicos na modalidade EaD.  

 

DAS PENALIDADES 

De acordo com o Art. 85 do Regulamento da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio e do Ensino Médio do IFRJ, quando da infração às normas estabelecidas no 

Art. 84, o Diretor-Geral do Campus indicará o procedimento a ser adotado para com o 

educando, dada a ciência aos seus responsáveis, dentre os seguintes: 

I. advertência verbal; 

II. advertência por escrito; 

III. suspensão de aulas; 

IV. impedimento de renovação de matrícula. 

 

§ 1º O Diretor-Geral do Campus poderá instituir Comissão Disciplinar para auxiliá-lo no 

tomada da decisão de que trata o caput deste artigo. 

§2º Será dado pleno direito de defesa ao educando e/ou a seu responsável quando da 

necessidade de aplicação das sanções previstas no caput do artigo. 
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 Lembre-se de renovar sua matrícula na data prevista no calendário, pois 

estamos ligados à Reitoria por um “sistema acadêmico”. Passada a data 

informada no calendário, o sistema fecha e o aluno que não renovou sua 

matrícula é considerado desistente, perdendo a sua vaga. 

 É proibido fumar nas dependências da escola. 

 É proibido o uso de aparelhos celulares e aparelhos de som (mesmo com 

headfone) durante as aulas. 

 Não nos responsabilizamos por pertences de valor trazidos para a instituição, 

como celular, computador, ipod, jóias etc... 

 Cuide bem do patrimônio público. Mantenha limpos os banheiros, salas de aula, 

laboratórios e áreas de circulação/convivência. Tudo isso é mantido com os 

impostos que todos nós pagamos. 

 Cultive o hábito de estudo diário em casa e tire suas dúvidas em sala de aula 

sempre que estas surgirem. 

 Não é permitido namorar no segundo andar da escola, bem como, falar alto, 

gritar, correr. 

 Fique atento aos prazos de entrega de trabalhos e datas das avaliações. Esteja 

em dia com o estudo, evitando acúmulo de tarefas. 


