INFORMATIVO
ESTUDANTIL
CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES
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APRESENTAÇÃO

Caros(as) alunos(as),
Seja bem-vind@ ao Campus Avançado de Parelhas do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN. Este Informativo
Estudantil tem como finalidade prestar esclarecimentos acerca da Instituição.
Nele, você encontrará dados sobre matrícula, estrutura dos cursos, bem como
os principais direitos e deveres do discente indispensáveis para uma
convivência harmoniosa e o bom funcionamento do Campus.
Nossa Instituição tem como função social ofertar educação profissional
e tecnológica de qualidade referenciada socialmente e de arquitetura políticopedagógica capaz de articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia
comprometida com a formação humana integral, com o exercício da cidadania e
com a produção e a socialização do conhecimento, visando, sobretudo, a
transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça sociais.
Acreditamos em uma Educação que propicia poder de renovação e um
alicerce formativo para a conquista de melhores condições de vida. Desta
forma, o IFRN/Campus Avançado Parelhas tem muito a lhe oferecer e não
mediremos esforços para que você alcance seus objetivos e persista na luta
pela realização de seus sonhos. A equipe de servidores está a sua disposição
para esclarecer quaisquer dúvidas que permaneçam em relação ao conteúdo
deste informativo.
Grande Abraço,
/IFRNCampusParelhas

\ifrn_parelhas

(84) 4005-4115

Ramon Viana de Sousa
portal.ifrn.edu.br/campus/parelhas

Diretor Geral

CALENDÁRIO ACADÊMICO
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ESTRUTURA
ACADÊMICA DOS CURSOS
A matriz curricular dos cursos técnicos de nível médio subsequentes
regulares organizada em regime seriado semestral será constituída
por disciplinas e estruturada em núcleos politécnicos, conforme a
seguinte organização:

Núcleo Fundamental
Relativo a conhecimentos de língua portuguesa do Ensino Médio,
basilares para a formação humana integral;

Núcleo Articulador
Relativo a conhecimentos que relacionem o núcleo fundamental e
o núcleo tecnológico.

Núcleo Tecnológico
Relativo a conhecimentos da formação técnica específica.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - PROFISSIONAIS

DG/PAAS (Direção Geral de Parelhas)
1. Ramon Viana de Sousa (1577384)
DIAC/PAAS (Diretoria Acadêmica)
1. Robson Rafael de oliveira (1980155)
DIAD/PAAS (Diretoria de Administração do Campus Avançado de Parelhas)
1. Fabricio Azevedo do Nascimento (2257705)
GABIN/PAAS (Chefe de Gabinete do Campus Avançado de Parelhas)
1. Victor Carvalho de Assis (3040799)
COCTI/PAAS (Coordenação do Curso Técnico em Informática do Campus Avançado Parelhas)
1. Galba Falcao Aragao (1115755)
COCTM/PAAS (Coordenação do Curso Técnico em Mineração do Campus Avançado Parelhas)
1. Nirlando de Oliveira Viana (3160738)
CONE/PAAS (Coordenação do Núcleo Estruturante do Campus Avançado Parelhas)
1. Fábio Alvaro Dantas (2209193)
ASETEP/PAAS (Assessoria de Equipe Técnico Pedagógica do Campus Parelhas)
1. Ana Paula Cardoso Silva Eugenio (1016139)
2. Rodrigo Marley de Queiroz Lima (1775447)
SEAC/PAAS (Secretária Acadêmica do Campus Avançado Parelhas)
1. Francisco Felix do Nascimento (2150766)
ASADES/PAAS (Assessoria de Administração Escolar do Campus Parelhas)
1. Cleilton Carlos Dantas da Silva (2043872)
ASAES/PAAS (Assessoria de Assistência Estudantil do Campus Avançado Parelhas)
1. Karina Cavalcante de Oliveira (3159822)
2. Suzerica Helena de Moura Mafra (1366288)
3. Jose Leandro Barbosa Vieira (1126840)
ASALOG/PAAS (Assessoria de Apoio Logístico Campus Parelhas)
1. Italo Filipe Silva Umbelino de Farias (1897540)
ASAL/PAAS (Assessoria de Apoio aos Laboratórios do Campus Avançado Parelhas)
1. Helio Guedes de Carvalho Junior (1257751)
2. Marco Antonio Silva e Araujo (1953287)
3. Julio Cesar de Sousa Macedo (2176720)
ASGPE/PAAS (Assessoria de Gestão de Pessoas do Campus Parelhas)
1. Ronaldo de Sousa Lima (2052616)
COEXPEIN/PAAS (Coordenação de Extensão, Pesquisa e Inovação do Campus Avançado de Parelhas)
1. Izabelle Virginia Lopes de Paiva (1056247)
COFIMPAT/PAAS (Coordenação de Finanças, Material e Patrimônio do Campus Avançado de Parelhas)
1. Marcos Antonio Teixeira de Araujo Junior (3040599)
COSGEM/PAAS (Coordenação de Serviços Gerais e Manutenção do Campus Avançado de Parelhas)
1. Glaudson Espinola Azevedo de Medeiros (1945230)

Página 05
Página 04

MATRIZ CURRICULAR
SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO
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MATRIZ CURRICULAR
SUBSEQUENTE EM INFORMÁTICA
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PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS

D
RENOVAÇÃO DE
MATRÍCULA
Obrigatória por período
(semestral);
De acordo com o Período
no Calendário Acadêmico
Letivo.

CANCELAMENTO DE
MATRÍCULA

JUBILAMENTO
O estudante que se
encontre, em qualquer
momento de sua trajetória
acadêmica, em uma situação
na qual não lhe seja mais
possível concluir o curso
dentro da duração máxima
prevista para esse fim.

Motivo de ordem disciplinar,
evasão ou jubilamento.

EVASÃO

TRANCAMENTO DE
MATRÍCULA

Não frequentar os primeiros
dez dias úteis de aula
(desistência);

Voluntário: até 2 vezes;
Válido por um período letivo;
Somente após integralização
do 1º período de Curso;
Requerimento solicitado à
Diretoria Acadêmica;
Conta para prazo máximo de
conclusão do curso;
É obrigatória a renovação de
matrícula.

Não renovar matrícula em
qualquer período letivo.

AVALIAÇÃO E DESEMPENHO ACADÊMICO
Será considerado aprovado no período ou
módulo o estudante que:
I. não for reprovado por falta; e
II. for aprovado em todas as disciplinas,
sendo promovido para o período seguinte; ou
III. for reprovado em até 3 (três) disciplinas,
devendo cursar, no período subsequente,
em regime de dependência, as disciplinas
objeto de reprovação.
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Será considerado reprovado no período
o estudante que:
I. for reprovado por falta (ausência); ou
II. for reprovado em 4 (quatro)
ou mais disciplinas.
Em qualquer dos casos de reprovação, o
estudante cursará, no período letivo
subsequente, todas as disciplinas
objeto de reprovação.

AVALIAÇÃO E DESEMPENHO ACADÊMICO

Aprovado no
ensino presencial
O estudante que, ao final
do período letivo, obtiver
média igual ou superior a
60 (sessenta) em todas as
disciplinas e frequência de
75% da carga horária total
das disciplinas da
respectiva série.

Aprovado no
ensino remoto
O estudante que, ao final do
período letivo, obtiver média
igual ou superior a 50
(cinquenta) em todas as
disciplinas. Para o ensino
remoto, o percentual de 25%
de frequência não é
considerado para
reprovação.

ÍNDICE DE
RENDIMENTO
ACADÊMICO(IRA)
Medição quantitativa do
desempenho acumulado
pelo estudante ao
longo do curso.
O IRA é atualizado
no fechamento
do período letivo.

Prova Final
O estudante que não
obtiver média (MD)
igual ou superior a 20 e
inferior a 60 terá direito
a uma avaliação final
por disciplina.
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ATENDIMENTO DOMICILIAR
Terá direito ao atendimento domiciliar o estudante que necessitar ausentar-se das aulas por um período superior a 15
(quinze) dias, nos seguintes casos:
I. ser portador de doença infectocontagiosa;
II. necessitar de tratamento de saúde com o afastamento comprovado;
III. necessitar acompanhar familiares em primeiro grau com problemas de saúde e ficar comprovada a
necessidade de assistência intensiva, com o parecer do serviço social do Campus;
IV. licença à gestante, a contar da data requerida.
O atendimento domiciliar será efetivado mediante atestado médico.
Nos casos das alíneas I a III, o tempo de atendimento domiciliar poderá ser de 60 (sessenta) dias, em requerimento
inicial, e ampliado até 120 (cento e vinte) dias, mediante novo requerimento.
No caso da alínea IV, o tempo de atendimento domiciliar deverá ser de até 120 (cento e vinte) dias.
O estudante terá suas ausências registradas e abonadas durante o período em que estiver em atendimento domiciliar.
O estudante poderá ter um prazo diferenciado para cumprimento das atividades durante o período em que estiver em
atendimento domiciliar.
Compete ao estudante ou a seus familiares:
I. preencher requerimento e anexar o atestado médico e/ou parecer do serviço social;
II. encaminhar o processo à Diretoria Acadêmica à qual o estudante está vinculado; e
III. responsabilizar-se por recolher e devolver as atividades elaboradas pelos
professores, com periodicidade máxima de uma semana.

DEVERES DOS DISCENTES
I.

acatar as normas estabelecidas no âmbito do IFRN;

II. respeitar e cumprir as resoluções, deliberações e orientações dos órgãos colegiados da instituição;
III. ser assíduo e pontual às atividades de ensino-aprendizagem programadas;
IV. tratar com urbanidade e o devido respeito todas as pessoas no âmbito do IFRN;
V. portar-se com respeito nos recintos do IFRN, de acordo com os princípios da ética e da moral;
VI. ressarcir a instituição pelos prejuízos causados aos bens patrimoniais no ambiente do IFRN;
VII. respeitar prazos, normas e leis emanadas dos ordenamentos do IFRN;
VIII. comparecer ao IFRN e nele permanecer condignamente trajado, conforme determinação da Diretoria da
Unidade à qual o estudante está vinculado;
IX. colaborar para a conservação do prédio, do mobiliário e de todo material de uso coletivo, zelando pelo
patrimônio da instituição;
X. contribuir para a manutenção da limpeza das dependências do IFRN;
XI. não utilizar telefone celular ou equipamentos eletrônicos e de comunicação durante as aulas, salvo quando
expressamente autorizado;
XII. não permanecer nos corredores da instituição durante as aulas;
XIII. realizar renovação de matrícula, dentro do prazo estabelecido no Calendário Acadêmico;
XIV. receber cordialmente, sem qualquer tipo de constrangimento, os novos estudantes;
XV. cooperar, no âmbito de suas atividades, para manter o prestígio e o bom nome do IFRN.
Esses deveres se estendem a qualquer ambiente de ensino-aprendizagem externo ao IFRN onde estejam sendo
realizadas aulas de campo, atividades culturais, científicas ou vivenciais.
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DIREITOS DOS DISCENTES
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

receber educação de qualidade, que promova o
seu desenvolvimento profissional e humano;
requerer aos órgãos que integram a estrutura
administrativa do IFRN, quando se considerar
lesado em seus legítimos interesses, a garantia
destes;
solicitar ao Departamento Acadêmico ao qual está
vinculado solução para eventuais dificuldades
que interfiram no processo ensinoaprendizagem;
organizar entidades estudantis para
representação e intermediação de questões de
interesse coletivo do corpo discente, bem como
participar delas;
utilizar as dependências de ensino do IFRN,
observando as normas que disciplinam seu
funcionamento;
receber tratamento médico, odontológico, fisioterápico, nutricional e psicossocial quando deles necessitar,
observando as normas e possibilidades do IFRN;

VII. participar de atividades pedagógicas, desportivas, culturais, científicas, tecnológicas e recreativas
organizadas pelo IFRN;
VIII. apresentar sugestões que visem ao aprimoramento da instituição e à melhoria da qualidade do ensinoaprendizagem;
IX. renovar a matrícula a cada período letivo;
X. ser promovido ao período letivo seguinte, desde que observadas as normas legais para aprovação;
XI. solicitar revisão de prova através de requerimento ao Diretor Acadêmico ou Coordenador do Curso dentro do
prazo de 02 (dois) dias letivos, a contar da data da comunicação do resultado pelo professor à turma;
XII. participar de órgãos colegiados do IFRN, de acordo com seus respectivos regimentos;
XIII. ser considerado e valorizado em sua individualidade;
XIV. ser respeitado em suas convicções e diferenças, sem sofrer qualquer espécie de preconceito quanto a raça,
sexo, condição sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, posição política e social;
XV. candidatar-se a benefícios e serviços oferecidos pelo IFRN, conforme as normas estabelecidas;
XVI. submeter-se, no máximo, a duas atividades avaliativas (provas) no mesmo dia, ao final de cada bimestre;
XVII. trancar matrícula ou pedir transferência, obedecendo às normas estabelecidas pela Organização Didática;
XVIII. justificar a ausência a atividades escolares, obedecendo às normas estabelecidas pela Organização
Didática;
XIX. realizar atividades escolares no caso de haver faltado às aulas e ter requerimento deferido pelo Diretor
Acadêmico;
XX. ter acesso às atividades de ensino-aprendizagem quando, excepcionalmente, chegar atrasado, no limite de
10 minutos para o primeiro horário de aula, não havendo tolerância para atraso nos demais horários.
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DIREITOS DOS DISCENTES
Escola: lugar de Democracia
Em uma Democracia, a participação é um direito e um
dever de todos nós. Devemos saber o que se discute em
sociedade para que possamos entender o que acontece
ao nosso redor e formar nossa opinião.
Nossos posicionamentos diante da vida, das pessoas e
do mundo devem estar sempre abertos a novos
argumentos, podendo ou não mudar. Fundamental é
sabermos ouvir e usar nossa voz nos debates que
decidem o nosso destino comum.
Na escola, há duas formas, pelo menos, de efetivar e
fortalecer a Democracia: a organização da sala através
da eleição de uma liderança (Líderes de Turma) e a
organização dos estudantes do campus através do
grêmio estudantil.

Líderes de Turma e Grêmio Estudantil
Os líderes representam a voz unificada da turma em diálogo permanente e têm a função de interagir junto a
professores e gestores para sugestões, críticas, elogios e resolução de problemas da turma e do campus.
O grêmio estudantil é formado por todos os estudantes do campus. De acordo com os regimentos da instituição,
estes organizam eleições e elegem representantes para serem a voz do corpo discente. Os líderes de turma
constituem uma importante representação estudantil que precisa estar integrada ao grêmio, fortalecendo-o.
A consolidação de um grêmio depende da efetiva participação e engajamento de todos os estudantes, buscando se
inteirar de suas ações e proposições, sugerir pautas e contribuir para a concretização de ações necessárias à vida
na instituição.
Agindo assim, os estudantes fazem história e contribuem para organizar o presente e o futuro do campus.
Aprendendo a participar da vida coletiva na escola, é possível participar de forma mais plena nas demais instituições
da sociedade. Não esqueçam: Quando abrimos mão da nossa participação, alguém decide por nós e a Democracia
enfraquece.

Os Núcleos de Inclusão do IFRN
O NEABI (Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-brasileiros e Indígenas) é representado por alunos, professores,
técnico-administrativos e equipe técnica-pedagógica. Prioriza ações que visem à superação da desigualdade racial.
O NAPNE (Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas) é responsável pela
coordenação das atividades ligadas à inclusão de pessoas com necessidades específicas.
O NUARTE (Núcleo de Arte) - Prioriza ações que contribuem para a formação artística, cultural cidadã e crítica de
estudantes
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O QUE MUDA NO ENSINO REMOTO?
As atividades são divididas em momentos síncronos e assíncronos:
As atividades síncronas correspondem ao momento de interação realizado com hora marcada,
devendo ser desenvolvidas somente naquele horário específico, com acompanhamento e interação
em tempo real entre docentes e estudantes.
As atividades assíncronas referem-se ao momento de estudo realizado pelo estudante a qualquer
tempo, seguindo seu ritmo individual, sem a presença simultânea do docente. Esse momento pode ser
viabilizado por meio de atividades que englobam pesquisas, leituras de textos, estudos dirigidos,
fichamentos, acesso a vídeos, filmes e podcasts, visitações virtuais a museus, listas de exercícios,
realização de experimentos, simulações, redações, ensaios, relatórios, artigos, entrevistas, dentre
outras atividades. Todos os exercícios descritos no planejamento assíncrono serão contabilizados
como aula.
O uso de câmera, pelo discente, é facultativo durante os momentos síncronos.
A avaliação será desenvolvida como elemento processual, podendo ser realizada nos momentos
síncronos e assíncronos, ao longo de todo o módulo e não, apenas, no final. O quantitativo máximo de
atividades avaliativas não deve ultrapassar duas atividades diárias, considerando-se a data de entrega
pelos estudantes.
Não será permitida atribuição de nota a partir da ausência ou presença no momento síncrono
A frequência será contabilizada considerando a participação dos estudantes no momento síncrono e
entrega das atividades assíncronas. O controle da frequência terá finalidade de acompanhamento e
não de reprovação.

Para mais informações: Acessem a Resolução 21/2021- Diretrizes Pedagógicas para o Ensino Remoto Emergencial.
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ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR
Car@ Alun@, pensando no seu desempenho
acadêmico, a Equipe Técnico-Pedagógica (ETEP)
do campus Parelhas fará periodicamente o
acompanhamento da sua frequência às atividades
escolares. Portanto, acima de 12,5% de falta,
haverá intervenção da ETEP.

PROBLEMAS RELACIONADOS AO ENSINO?
Procure a ETEP caso necessite recorrer nos
seguintes problemas:
Dificuldades de aprendizagem;
Conflitos entre Alunos e/ou com Professor;
Problemas relacionados à inclusão, à
socialização e ao preconceito;
Problemas emocionais, psíquicos e
psicológicos

Na ETEP, converse com um dos Técnicos em Assuntos
Educacionais, informe os motivos que levou você a
buscar ajuda e preencha as informações sobre sua
solicitação no formulário padrão.
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FALTAS
DISCIPLINARES
I. perturbar a ordem nos ambientes do IFRN;
II. comparecer à instituição embriagado ou em estado de
sonolência em razão do uso de substâncias
entorpecentes, alucinógenas ou excitantes;
III. ofender, provocar, desacatar ou desrespeitar qualquer
pessoa no âmbito do IFRN;
IV. agredir física e/ou verbalmente qualquer pessoa no
ambiente do IFRN;
V. praticar ato lesivo à dignidade humana com ou sem
consentimento de terceiro, causando danos físicos e/ou
morais à integridade de outros, nas dependências da
instituição;
VI. proferir palavras de baixo calão ou grafá-las em
qualquer lugar do IFRN;
VII. causar, intencionalmente, danos de qualquer
natureza ao patrimônio do IFRN e/ou de particulares,
ficando, inclusive, obrigado à indenização pelos
eventuais prejuízos que causar, sem a exclusão da
sanção cabível;
VIII. danificar ou apropriar-se indevidamente de objetos
alheios;
IX. organizar qualquer forma de arrecadação pecuniária,
distribuir impressos, divulgar folhetos, fazer exibições ou
comunicações públicas utilizando o nome do IFRN, sem
a autorização da Diretoria da Unidade;
X. introduzir, no IFRN, armas, materiais inflamáveis,
explosivos de qualquer natureza ou objeto que
represente perigo para si e/ou para a comunidade
escolar;
XI. introduzir e/ou utilizar qualquer tipo de droga ou
bebida alcoólica nos recintos do IFRN;
XII. forjar ou alterar o teor de documentos da instituição;
ou
XIII. usar de meios ilícitos ou agir de forma caluniosa,
fraudulenta e antiética para realizar trabalhos escolares
ou para tirar vantagem de qualquer natureza, em
benefício próprio ou de terceiros.

MEDIDAS
DISCIPLINARES
Os discentes que cometerem faltas disciplinares, não
cumprindo o estabelecido nas normas, deverão receber
as seguintes medidas:
I. advertência;
II. repreensão;
III. suspensão das atividades escolares;
IV. cumprimento de medidas socioeducativas; ou
V. cancelamento de matrícula.
Em caso de dano material ao patrimônio da instituição ou
de outrem, além de sujeito à sanção disciplinar aplicável,
o estudante que cometeu o ato indisciplinar estará
obrigado ao ressarcimento.
A obrigação de reparar o dano estende-se ao
responsável pelo estudante menor.

SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
A advertência será aplicada por infração aos itens I a III
das “Faltas Disciplinares”.
A repreensão será aplicada por reincidência em qualquer
das faltas passíveis de advertência.
A suspensão das atividades escolares será aplicada por:
I. reincidência em qualquer das faltas passíveis
de repreensão; ou
II. infração aos itens IV a XIII

das “Faltas

Disciplinares”.
O estudante suspenso estará impossibilitado de realizar
qualquer tipo de atividade escolar, inclusive avaliativa.
Sofrerá medida disciplinar de 1 (um) dia de suspensão a
turma que se ausentar coletivamente da sala de aula sem
autorização do professor, do Diretor Acadêmico ou do
Diretor-Geral do Campus.

Essas faltas se estendem a qualquer ambiente de
ensino-aprendizagem externo ao IFRN onde estejam
sendo realizadas aulas de campo, atividades culturais,
científicas ou vivenciais.

O cancelamento de matrícula será aplicado por
reincidência em qualquer das faltas passíveis de
suspensão das atividades escolares.
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AUXÍLIOS E
PROGRAMAS

COMO PARTICIPAR
DOS PROGRAMAS

Auxílios eventuais
Os auxílios eventuais e especializados consistem no
atendimento de necessidades que interfiram no
desempenho acadêmico e frequência d@ estudante, tais
como: aquisição de materiais escolares e fardamentos,
cópias e impressões, óculos de grau, medicamentos,
exames e consultas especializados.
Bolsa de apoio à formação estudantil
Auxílio-financeiro mensal para despesas escolares. Em
contrapartida, desempenham tarefas de apoio
administrativo nos diversos setores do Campus. É
necessário o cumprimento de 15 horas semanais, no
horário inverso às aulas e às atividades acadêmicas
regulares.
Programa de auxílio transporte
Trata-se de um repasse mensal de auxílio financeiro em
conta bancária d@ alun@, visando contribuir para sua
frequência regular às aulas. Esse programa custeia
gastos (parcial ou integralmente) relativos à locomoção
diária até o IFRN (campus Parelhas) para atividades de
estudo.
Programa de alimentação estudantil
Esse programa oferta o serviço de refeição
principalmente para @ alun@ em situação de
vulnerabilidade social. Visa possibilitar a sua
permanência no contraturno para participação de
atividades relativas ao processo de ensino
aprendizagem, artístico-cultural, desportivo e político
estudantis.
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No início de cada ano/semestre letivo é publicado Edital
para as inscrições nos programas: Apoio à Formação
Estudantil, Auxílio Transporte e Alimentação Estudantil. A
partir da publicação do Edital @s alun@s devem cumprir
as seguintes etapas:
1) Acesso ao Sistema Unificado de Administração
Pública (SUAP): http://suap.ifrn.edu.br;
2) Preenchimento do formulário de inscrição;
3) Comprovação Documental: escanear e anexar os
documentos na aba “Documentação” no ato da inscrição.
Documentação necessária para inscrição nos
programas de assistência estudantil
a) RG ou Certidão de Nascimento ou Carteira de
Motorista;
b) Comprovantes de residência atuais (obrigatório);
c) Comprovante de despesas com aluguel ou
financiamento da casa;
d) Em caso de componente da família com algum tipo
de doença crônica, que necessite do uso contínuo
de medicamentos, apresentar laudo médico ou
receiturário.
e) Comprovante de renda (comprovar renda de
todos os que residem com @ alun@).
Observações
Caso o estudante more com amig@s, familiares ou
parentes, deve apresentar os documentos de tod@s,
incluindo comprovante de renda d@s que trabalham.
Caso @ alun@ esteja morando sozinho e longe de quem
@ ajuda financeiramente em despesas como aluguel,
transporte, alimentação, etc, (familiar, parente ou
amig@); deve apresentar cópia apenas do comprovante
de renda desta (s) pessoa (s) e os demais documentos
d@ alun@.

IMPORTANTE
Tipos de documentos que comprovam renda.
Se a pessoa com idade igual ou superior a 18 anos (incluindo o aluno) estiver trabalhando
a) Último contracheque atualizado.
b) Carteira de trabalho (CTPS) constando: a página de identificação/qualificação civil (a página da foto e o verso),
páginas do contrato de trabalho assinada (se houver) e páginas onde conste o valor atualizado do salário (quando
houver).
®Caso não possua Carteira de Trabalho, O Serviço Social disponibiliza uma Declaração que não possui CTPS a ser
assinada pelo declarante.
®Se a carteira de trabalho não possuir assinatura de contrato, deve ser apresentada constando a página de
identificação/qualificação civil (página da foto e seu verso) junto da última página de contrato em branco.
c) Extrato do último pagamento de Benefício ou Aposentadoria. (Caso quem apoie financeiramente a família seja
aposentado).
d) Comprovante do Registro/Cadastro Formal do Microempreendedor Individual (MEI) (se o provedor financeiro da
família for microempreendedor registrado).
e) Declaração de Atividade Informal/Autônomo - disponível no edital ou no serviço social (em razão de o provedor
financeiro da família do estudante ser autônomo ou desenvolver alguma atividade informal que gere lucro, mesmo que
não mensalmente).
f) Declaração de Trabalhador Rural ou Pescador emitida pelos respectivos sindicatos mensurando o ganho mensal
(quando quem apoia a família financeiramente desenvolver atividades rurais ou de pesca e esteja cadastrado no
sindicato correspondente).
g) Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos – DECORE, feita por contador ou técnico
contábil inscrito no CRC.
Se a pessoa com idade igual ou superior a 18 anos (incluindo @ alun@) NÃO estiver trabalhando e/ou NÃO possuir
renda.
a) Declaração de que não possui renda, modelo disponível no edital e no Serviço Social do campus.

SISTEMA ACADÊMICO
Permite o acesso a dados cadastrais, disciplinas, horários,
boletim, histórico, acervo bibliográfico, material didático;
Endereço: htttp:// suap.ifrn.edu.br;
Primeiro acesso ao SUAP:
Login: matrícula completa, sem pontos e traço (ex:
20191031160001).
Senha: ifrn.CPF (CPF do estudante, sem pontos e
traço )
Acesso à Rede wifii do IFRN (Rede Eduroam: Login: matrícula e Senha será a do suap).
Os pais/responsáveis também tem acesso ao SUAP através de um código presente no Boletim.
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NORMAS DE UTILIZAÇÃO
BIBLIOTECA
Todos os alunos do Campus estão habilitados a efetuar empréstimo de material
bibliográfico e deverão procurar a Biblioteca para realizar seu cadastro.
Ÿ Documentos necessários para o cadastro

Nome;
Número de matrícula;
documento de identidade;
Telefone;
E-mail;
Endereço residencial.
Ÿ Prazo de empréstimo

Todo aluno pode pegar o máximo de 03 materiais pelo prazo máximo de 07 dias.
Renovação
O empréstimo poderá ser renovado na própria biblioteca por uma única vez, no setor ou pela
internet no site https://siabi.ifrn.edu.br.
Ÿ Devolução

A data de devolução é indicada na papeleta anexada à última folha do livro.
Da suspensão
Vencido o prazo para devolução do material emprestado, será efetuada suspensão de
03(três) dias para cada dia do atraso e por título do serviço de empréstimo.
Ÿ Perdas e danos

No caso de extravio ou perda do material do empréstimo, o usuário deverá comunicar
imediatamente a biblioteca do Campus, e providenciar a reposição do material no prazo
máximo de 30 (trinta) dias.
Não ocorrendo à reposição do documento no prazo previsto, o usuário ficará suspenso até
que seja efetuada a substituição do mesmo e não receberá o diploma do curso, até que seja
realizado a devolução ao erário..
Ÿ Quitação

A declaração de quitação será concedida ao usuário que estiver em dia com o setor.
Ÿ Notas Importantes

Deixar a bolsa e pasta no guarda-volumes somente quando estiver nas dependências da
biblioteca;
- Permanecer em silêncio nas dependências exclusivas para leitura;
- Desligar o celular no ambiente da biblioteca;
- Respeitar o horário de encerramento das atividades;
- Não consumir alimentos no interior da biblioteca;
- Preservar o acervo
Ÿ Horário de funcionamento

Segunda a sexta-feira, das 7h00min às 18h00min.
Ÿ Consultas

As consultas aos livros e às demais publicações serão feitas no recinto da Biblioteca, sendo
livre o acesso às estantes e deverão ser realizadas durante o expediente normal.
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PROCEDIMENTOS E
SITUAÇÕES RECORRENTES
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Minhas faltas serão abonadas quando faltar e apresentar atestado médico?
As faltas serão registradas no diário, mas só serão abonadas no caso do estudante ultrapassar o limite
máximo de 25% de faltas anuais.
Quando faltar as aulas posso fazer as atividades avaliativas ao retornar?
A reposição de atividade avaliativa é permitida quando o estudante apresenta requerimento à Diretoria
Acadêmica expondo justificativa plausível (tratamento de saúde, ausência de transporte escolar, plantão
militar, dentre outros) no prazo de dois dias úteis após retornar as atividades acadêmicas. (Ver Art. 247 da
Organização Didática)
Ao sentir dificuldade de aprendizagem de determinado assunto ou disciplina, como a Instituição pode
me ajudar?
Além dos momentos da sala de aula, o estudante pode comparecer aos Centros de Aprendizagem (CA) em
turno inverso para tirar dúvidas e ter orientação individual com o professor da disciplina, bem como, buscar
orientação de estudo com a Equipe Técnico-Pedagógica (ETEP).
Ao sentir que preciso de apoio psicológico, como faço para acionar o serviço de psicologia?
Os atendimentos são agendados diretamente com o psicólogo no setor de Assistência Estudantil (Sala C120).
No caso de situações conflituosas entre alunos ou entre aluno-professor, a qual setor devo socializar
a situação?
Preferencialmente a Equipe Técnico-Pedagógica que está habilitada a mediar esses tipos de conflitos
podendo articular outros setores e/ou profissionais caso necessário.
Caso o estudante seja posto para fora de sala por determinação docente, a quem deve se reportar?
Preferencialmente ao Coordenador de Apoio Acadêmico, seguido de Coordenador de Curso, Equipe TécnicoPedagógica e Diretoria Acadêmica.
Ao ficar em dependência em disciplina cujo resultado final foi superior a 40, posso solicitar estudo
individualizado?
As disciplinas cursadas em regime de dependência serão trabalhadas conforme diagnóstico das dificuldades
apresentadas pelo estudante. Esse diagnóstico permitirá ao docente definir as melhores estratégias
metodológicas, entre elas, o estudo coletivo, o estudo individualizado e metodologias não presenciais. (Ver
Art. 254 da Organização Didática)
Caso um estudante passe mal na Instituição, a quem se deve pedir ajuda?
Preferencialmente, ao Setor de Saúde do Campus e na ausência destes, ao Setor de Assistência Estudantil
ou a qualquer outro profissional da Instituição.
Como faço para participar dos programas de Assistência Estudantil?
Procurar o Setor de Serviço Social para maiores informações e orientações (Sala C120) e ficar atento aos
prazos de inscrição nos editais.

FARDAMENTO ESCOLAR
O uso do fardamento pelos alunos dos
cursos Técnicos subsequentes é obrigatório
(calçado, calça, camisa oficial de acordo
com portaria específica do Campus), exceto
os casos devidamente justificados na
Administração Escolar/Apoio Acadêmico.
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