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RECLASSIFICAÇÃO / RECONSIDERAÇÃO 
REFERENTE AO CONSELHO FINAL DO 2ºS/2021 

 
 RECLASSIFICAÇÃO:  

 significa rever a situação escolar do aluno face aos resultados do seu 
desempenho ou sua frequência para alterar a sua classificação na 
série/módulo, 

 

 A reclassificação não se aplica ao aluno em Progressão Parcial, tendo 
em vista que reclassificar significa rever, avaliar e alterar a classificação de 
um aluno em determinada série ou módulo, de forma a promover o avanço 
nos estudos (o inverso também é possível, mas somente em situações 
excepcionais). O aluno em progressão parcial já se encontra classificado na 
série/ módulo adequado; se for novamente avaliado e resolver a pendência 
de progressão parcial não será classificado num nível mais avançado. 
 

Cabe nesse caso pedido de reconsideração da avaliação. Submetido o 
pedido ao Conselho de Classe este pode decidir e propor nova avaliação 
do aluno; se lograr êxito poderá ser dispensado da progressão parcial. 

 

 A reclassificação não se aplica ao aluno retido em série/módulo final, 

 

 RECONSIDERAÇÃO:  

 Aplica-se ao aluno retido em módulo/série final de curso. 

 Aluno, ou seu representante legal, que discordar do resultado final das 

avaliações, poderá apresentar pedido de reconsideração, nos termos da 

Deliberação CEE 155/2017. 

 

 ATENÇÃO: 
 

 SOMENTE ALUNOS QUE SOLICITAREM RECONSIDERAÇÃO OU 

RECLASSIFICAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO PODERÃO REALIZAR O 

PROCESSO. 

 

 O aluno deve formalizar seu pedido (se menor de idade seu responsável 

deverá formalizar o pedido), de RECONSIDERAÇÃO (doc36), 

RECLASSIFICAÇÃO (doc32), na Secretaria Acadêmica, em seu horário de 

funcionamento; 

 Manhã: 09:00 às 11:00hrs 

 Tarde: 13:00 às 15:00hrs  

 Noite: 18:00 às 20:00hrs 
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 CRONOGRAMA PARA O PROCESSO DE RECLASSIFICAÇÃO / 

RECONSIDERAÇÃO - REFERENTE AO CONSELHO FINAL 2ºS/2021 

 

 PERÍODO DE SOLICITAÇÃO RECLASSIFICAÇÃO: 21 à 27/12/2021  

 PERÍODO DE SOLICITAÇÃO RECONSIDERAÇÃO: 21 À 30/12/2021 

 PERÍODO DE AVALIAÇÕES/DELIBERAÇÕES: 07 À 11/02/2022 

 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS AOS ALUNOS: A PARTIR DE 

21/02/2022  


