MANUAL DO ALUNO 2020
1º SEMESTRE
ESCOLA TECNICA DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DE MINAS GERAIS
EFOP/MG

CALENDÁRIO

FREQUÊNCIA
Qual é a carga horária para aprovação por frequência?


O aluno deverá ter 75% de frequencia no total da carga horária.



O aluno não poderá ultrapassar o número de faltas, pois ficará reprovado direto;

Situações



Aluno presente em sala de aula



Em caso de atestado médico com faltas esporádicas



Alunos não matriculados (novatos)



Alunos com afastamentos (acima de 15 dias)

Presença
Falta - porém justificada
Falta
Falta - justificada e com acompanhamento do
professor



Alunos não rematrculados

Falta

Observação: Em caso de atestado médico, o aluno terá 3 dias úteis para protocolar na recepção da escola.

PONTUAÇÃO
Como serão distribuídos os pontos no semestre?


Cada semestre terá o valor de 100 (cem) pontos, distribuídos da seguinte forma:

2º Bimestre

1º Bimestre
Trabalhos

10 pontos

Trabalhos

10 pontos

Prova Prática

10 pontos

Prova Prática

10 pontos

Prova Teórica

30 pontos

Prova Teórica

30 pontos

Total de pontos 1º Bimestre

50 pontos

Total de pontos 2º Bimestre

50 pontos

Observação: É necessário o aluno ter 60 pontos no total para ser aprovado

2ª CHAMADA - PROVA TEÓRICA
Quando será a 2ª chamada das provas teóricas ?


A 2ª chamada das provas teóricas está agenda no Calendário Acadêmico
1º bimestre – de 11/05/2020 a 15/05/20200 serão realizadas em sala no dia de aula;
2º bimestre – 08/07/2020 serão realizadas todas as provas no mesmo dia.

Como o aluno deve fazer para solicitar a 2ª chamada da prova teórica?
No atendimento da escola, fazendo um protocolo.
O aluno poderá solicitar protocolo de 2ª chamada da prova teórica de duas formas:


Com atestado médico - sem custo (terá três dias úteis para protocolar);



Sem atestado médico - R$50,00

2ª CHAMADA - PROVA PRÁTICA

Quando será realizado a 2ª chamada das provas práticas ?
A

2ª chamada das provas práticas está agenda no Calendário Acadêmico
06/07/2020 – prova prática do 1º bimestre
07/07/2020 – prova prática do 2º bimestre



O aluno deverá solicitar protocolo para 2ª chamada de prova prática no atendimento da escola de
duas formas:



Com atestado médico - sem custo (terá três dias úteis para protocolar);



Sem atestado médico - R$50,00 (até 29/11/2019)

PORTAL DO ALUNO
Como eu faço para acessar o portal do aluno?


O aluno deverá acessar o site da EFOP/MG (www.efop.com.br)

LOGIN E SENHA ADQUIRIDO NO ATO DA MATRÍCULA
Como o Portal do Aluno poderá me ajudar?
Portal do Aluno
• Realizar rematrícula a distância;
• Acompanhar os lançamentos das frequências;
• Acompanhamento das notas;
• Calendários acadêmico;
• Horários de aula;
• Cronograma de prova;
• Recebimento de material acadêmico e vídeos ;
• Fórum;
• Controle financeiro (emissão de boletos e recibo de imposto de renda);
• Comunicação direta com administrativo e professores da instituição.

AVALIAÇÃO – RECUPERAÇÃO FINAL
Como funciona a Recuperação Final ?


O aluno que não obtiver média 60 terá direito de fazer recuperação em todas as disciplinas. A prova acontecerá ao
término de cada módulo e as datas estão agendas no Calendário Acadêmico

13/07/2020 e 14/07/2020– Prova de Recuperação
Observação: Para ter o direito de fazer a prova de recuperação, o aluno deverá ter a nota acima de 45
pontos.
A recuperação terá o valor de 100 pontos e serão distribuídos das seguintes formas:


Estudo dirigido – elaborado pelos professores (20 pontos).



Prova escrita – deverá ser elaborada tendo como referência os conteúdos do semestre (80 pontos).

Observação: A nota do aluno será anulada e prevalecerá a nota obtida na recuperação.

AVALIAÇÃO - PROGRESSÃO

PARCIAL

Como funciona a Progressão Parcial?


A data está agenda no Calendário Acadêmico

17/07/2020 – Prova de Progressão Parcial


1º passo - O aluno poderá fazer a prova de progressão parcial em até duas disciplinas, caso não tenha
atingido a média 60 na recuperação final.



2º passo - Após solicitar protocolo para fazer a progressão parcial e pagar uma taxa no atendimento da
EFOP/MG no valor de R$115,00, o professor aplicará uma avaliação escrita.

Observação: Se o aluno obtiver a média 60, será aprovado e poderá se matricular no próximo
módulo. A progressão parcial deverá ser aplicada antes do início do próximo módulo e uma
única vez, devendo o aluno repetir a disciplina, caso não atinja a média 60.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE
PRATICA
Cabe aos alunos:











Utilizar as dependências do laboratório somente com a presença do professor responsável;
Zelar pela manutenção dos materiais e manequins, utilizando-os com cuidado e conforme a
orientação do professor, para prevenção de ocorrência de dano e/ou desperdício. O aluno que
utilizar o material sem permissão será responsabilizado pelo ocorrido;
Apresentar-se para as aulas práticas trajando jaleco branco, cabelos presos e sapato fechado,
cabendo ao professor responsável designar outras normas e ter autorização para não permitir o
acesso do aluno ao laboratório caso não se adeque às mesmas;
Realizar o descarte correto do lixo produzido nas aulas práticas, conforme orientação prévia do
professor;
Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs), como óculos de proteção, luva de
procedimento/estéril, máscara e touca descartáveis fornecidas durante as atividades no
laboratório;
Colaborar com a manutenção da organização e funcionamento do Laboratório.

