
 
INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS CUBATÃO 

 

 

 

COMUNICADO 

RECUPERAÇÃO EXCEPCIONAL 

 

02 de setembro de 2021. 

 

 

Prezados alunos e responsáveis, 

 

 
 A Diretoria Adjunta de Apoio ao Ensino e a Coordenadoria Sociopedagógica, vem informar 

sobre a Recuperação Excepcional prevista na RESOLUÇÃO N.º 85/2020, DE 15 DE 

DEZEMBRO DE 2020. Esta Resolução “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”.  

Em seu Art. 18 informa que será implantada a Recuperação Excepcional para disciplinas do 

ano letivo de 2020 em que o aluno teve nota inferior a 6,0 pontos e ficou “aprovado pelo 

Conselho”.  

A recuperação excepcional deve ser ofertada pelo Instituto, mas é facultativo ao estudante 

realizar. 

 

Caso o estudante opte por realizar e obtenha nota superior a 6,0: 

 

• A alteração nos registros poderá mudar a situação do estudante, em 2020, de 

“aprovado em conselho” para aprovado. 

• Cada Professor vai elaborar um Plano de Recuperação para cada disciplina em que 

o aluno optou por fazer a recuperação. 
 

Caso o estudante opte por não realizar a recuperação excepcional: 

• Em seu registro histórico continuará “aprovado pelo conselho”. Não terá 

alteração da nota, não implicando em reprovação. 

 

 

Segue anexo a este comunicado o formulário de manifestação de interesse em realizar a 

recuperação excepcional. Serão considerados interessados os alunos e responsáveis que 

enviarem devidamente preenchido, até o dia 10/09/2021, para o e-mail: 

dae.cbt@ifsp.edu.br. 

 

Dúvidas também poderão ser encaminhadas para este e-mail. 

 

Atenciosamente. 
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INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 
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Termo de Ciência sobre a Recuperação Excepcional (Resolução Nº85/2020) 

 

 

Eu, ______________________________________, prontuário, ___________, regularmente 

matriculado no curso de __________________________________ do IFSP – Câmpus Cubatão, 

declaro que opto por realizar estudos de Recuperação Excepcional, conforme previsto na 

Resolução Nº85/2020, nos componentes curriculares: 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

Cubatão, _____ de _____________ de 2021 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do responsável, caso o aluno seja menor de idade 

 

 


