UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS

INFORMAÇÕES SOBRE ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE E INÍCIO DO 2º SEMESTRE
ANO LETIVO 2020
Considerando a manutenção das atividades acadêmicas remotas no segundo semestre em
razão do cenário da Covid-19, informamos que:
SOBRE A FREQUÊNCIA:
Não haverá registro formal de freqüência dos alunos na fase remota no ano letivo de 2020.
O professor fará o registro da participação do(a) aluno(a) nas aulas/atividades remotas
online, lives ou outros formatos de aula em tempo real, bem como nas videoaulas,
realização e devolução das atividades como lista de exercícios, resumos de textos, projetos
entre outros.
O professor irá manter estes registros em seu domínio para acompanhamento e
comprovação do engajamento do aluno na disciplina.
Este registro poderá ser utilizado como subsídio para a avaliação global e processual.
ALTERAÇÃO NO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE NOTAS PARA CONCEITOS
A avaliação do aluno será feita de forma processual e contínua tendo como referência todas
as atividades realizadas pelos alunos antes da suspensão das atividades presenciais e
durante todo período de ensino remoto. A avaliação levará em consideração o seu
engajamento nas atividades propostas, avaliativas ou não, para composição do resultado
final do semestre. O resultado do processo avaliativo será expresso em conceito.
OBS.: Conforme Deliberação do Conselho Estadual de Educação - CEE 181/2020, os alunos
em atividades de ensino remotas poderão, excepcionalmente, neste ano, realizar avaliações
parciais e finais, à distância.
DESCRIÇÃO DOS CONCEITOS:
Para cursos e disciplinas semestrais
PRO – Promovido
REC – Em Recuperação
NR – Disciplina Não Realizada – Ex.: Disciplinas que não puderam ser ministradas em razão
da impossibilidade do uso de laboratórios em função da Covid-19, Estágios e outros
SN – Sem Nota – Para alunos que não apresentaram ou realizaram nenhuma das atividades
propostas (avaliativas ou não), sem justificativa.
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Para cursos e disciplinas anuais
PP - Promovido Parcialmente (1º semestre)
REC – Em Recuperação
NR – Disciplina Não Realizada – Ex.: Disciplinas que não puderam ser ministradas em razão
da impossibilidade do uso de laboratórios em função da Covide-19, Estágios e outros
SN – Sem Nota – Alunos(as) que não apresentaram ou realizaram nenhuma das atividades
propostas (avaliativas ou não), sem justificativa.
MATRÍCULAS, DEPENDÊNCIAS E PRÉ-REQUISITOS PARA DISCIPLINAS SEMESTRAIS
Excepcionalmente, não haverá aplicação de pré-requisitos para o segundo semestre de
2020.
As matrículas para disciplinas semestrais de 2º semestre serão realizadas
automaticamente, incluindo-se as situações de dependência (DPs).
Artigo 124 do Regimento Escolar – “Das Matrículas e dos trancamentos de matrículas de
alunos regulares”.
Ficam suspensos provisoriamente os parágrafos II, III, IV, V e VI do artigo 124 do
Regimento Escolar do Colégio Técnico de Campinas no ano letivo de 2020.
PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS AVALIATIVOS – CONCEITOS
Período de publicação no Sistema SAE de 30/6 até 14/8.
RECUPERAÇÃO PARALELA REMOTA: RETOMADA DE CONTEÚDOS E REGULARIZAÇÃO DO
SEMESTRE - DE 24/8 A 24/10.
Será encaminhado ao período de Recuperação o aluno com conceitos REC (não obteve
desempenho acadêmico necessário para concluir o semestre) e SN.
O professor poderá acrescentar/alterar conceitos a cada fase do processo de recuperação
e/ou acrescentar em última avaliação pontos referentes ao acompanhamento e
desenvolvimento global do aluno (avaliação processual).
OBS.: Os alunos com conceito SN, após contato formalizado pelo SOE, Coordenação
Pedagógica ou Direção, via telefone e/ou e-mail, deverão manifestar-se quanto a
continuidade do curso ou não. O aluno também poderá solicitar, junto a secretaria, via
requerimento feito na área do aluno, o trancamento do curso ou disciplinas.
Não havendo manifestação do(a) aluno(a), até 14/8/2020, sua matrícula será
automaticamente trancada, na referida disciplina.
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PERÍODO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CURSOS
Fica estendido em um ano o período de integralização dos cursos para todos os alunos
com matrículas ativas em 2020.

ESTÁGIOS
A Regulamentação dos Estágios, para os possíveis concluintes em 2020, será publicada no
site do Colégio após deliberação da Congregação do Colégio, em 23/6/2020.
 CALENDÁRIO ESCOLAR - 2º SEMESTRE.
Término do 1º semestre, em atividades remotas – 30/6
Início das atividades do 2º semestre, em atividades remotas – 3/8
OBS.: O calendário do 2º semestre será publicado no site do Colégio e na Área do Aluno, até
30/6.
HORÁRIO DAS ATIVIDADES REMOTAS PARA O 2º SEMESTRE
O Horário será publicado no site do Colégio e na Área do Aluno a partir de 30/6.
Obs.: Contatos e mais informações, acesse o site www.cotuca.unicamp.br
Direção Geral
Profa. Dra. Vanessa Petrilli Bavaresco
Direção Associada
Profa. Vera Lúcia de Matos Pires Gomes
Direção de Ensino
Prof. Dr. Luiz Seabra Júnior
Direção Administrativa
Profa. Dra. Cíntia Kimie Aihara Nicoletti
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