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NOTA INFORMATIVA
ASSUNTO: RETORNO DO PERÍODO PARA REVISÃO DE RESULTADO
FINAL DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS.

Prezados Discentes dos Cursos Técnicos Integrados e seus familiares ou responsáveis legais,

Os  discentes  dos  1ºs  e  2ºs  anos  dos  cursos  técnicos  integrados,  do  Ifes  Campus  Itapina,  que
receberam as  Atividades Pedagógicas  Não Presenciais  (APNPs) impressas,  no decorrer  do ano
letivo de 2020, terão a possibilidade de enviar solicitação de revisão de resultado final, por e-mail,
nos dias 30/04/2021 e 03/05/2021.

Essas  solicitações  serão  analisadas  pela  Coordenação  de  Curso,  pelo  Setor  Pedagógico  e  pelo
docentes envolvidos.

Conforme previsto no Regulamento de Organização Didática dos Cursos Técnicos,  do Ifes,  no
artigo  83,  os  discentes  terão  direito  a  requerer  a  revisão  do  resultado  final  do  componente
curricular, após a divulgação desses resultados finais. A solicitação será analisada por comissão
indicada pela Coordenadoria de Curso, com a participação do representante do Setor Pedagógico e
de docentes das especialidades.

Vale  ressaltar  que  o  requerimento  de  revisão  de  resultado  final  deverá  conter: nome  do
responsável pelo aluno, nome completo do aluno, nº da matrícula do aluno, identificação do curso,
da turma, do componente curricular que gerou o recurso, do nome do professor responsável por
esse componente e a justificativa para essa solicitação de resultado final,  com a descrição,  em
detalhes, dos fatos que fundamentam o pedido de revisão do resultado final para cada componente
curricular.
O endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado este e-mail é o seguinte:

luciana.teixeira@ifes.edu.br
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MESSENAS MIRANDA ROCHA
DIRETOR - TITULAR

ITA-DIREN (11.02.24.01.08)
Matrícula: 2771520
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SILVIO CESAR ASSIS DOS SANTOS
COORDENADOR - TITULAR
ITA-CGEN (11.02.24.01.08.02)

Matrícula: 2560546
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