
  

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA 
 

 

 
REQUERIMENTO – REPROVAÇÃO OPTATIVA 

 

A RESOLUÇÃO N.º 85/2020, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020, delibera no âmbito dos câmpus do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo quanto aos procedimentos a serem adotados para obtenção dos 

resultados aprovação e retenção nos cursos de Educação Básica e cursos Superiores de Graduação no período em que 

perdurar o estado de calamidade pública da COVID-19. 

Nesta resolução temos: 

“ Art. 27 Os estudantes poderão optar por uma reprovação optativa caso pretendam 

refazer o ano escolar de 2020 em 2021. 

Parágrafo Único: Os estudantes que desejarem acionar o disposto no caput deverão se 

manifestar, por meio de requerimento, à coordenação do curso, antes do conselho de 

classe para educação básica, e antes da reunião de curso no caso da graduação.” 

 

 

Diante do exposto, eu _______________________________________________________________________, 

prontuário ___________________, estudante regularmente matriculado(a) no curso __________________________ 

_________________________________, *representado(a) pelo(a) senhor(a) _______________________________ 

______________________________________________, *portador(a) do CPF nº ___________________, solicito 

à Coordenação de Curso minha reprovação no: 

•  Ano letivo de 2020 (Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio); 

•  Semestre letivo 2020/2 (Técnico em Mecânica e Licenciatura em Matemática). 

 

Estou ciente que: 

1. O deferimento desta solicitação implicará o automático lançamento da reprovação no SUAP no período letivo 

selecionado; 

2. A reprovação não poderá ser alterada, ou seja, após o envio deste formulário não será possível solicitar 

avaliação de aprovação do(a) discente; 

3. A reprovação é contabilizada no prazo de integralização do curso; 

4. O(a) discente cursará no ano letivo de 2021 a mesma série/módulo (se disponível) cursado no período letivo 

selecionado; 

5. O Câmpus Itaquaquecetuba não garante que estarão disponíveis no período letivo 2021/1 o mesmo módulo 

e as mesmas disciplinas de graduação ofertadas em 2020/2. 

*Preenchimento obrigatório apenas para estudantes menores de 18 anos. Neste caso, o(a) estudante também deverá apresentar 

o documento de identidade com foto do(a) responsável legal. As assinaturas do(a) responsável legal neste formulário e no 

documento de identidade devem ser iguais. 

 

______________________________ , _____/_______/2021 

 

 
 

______________________________ 

*Assinatura do(a) responsável legal 

 

*RG do (a) responsável: ______________ 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) discente 

 

RG do(a) discente:________________ 
* O responsável legal é: •  mãe/pai 

•  tutor(a) 

•  outro: ____________________ 

 

 


