






































































































































































































Adendo Regimental Nr. 01 - Ato Administrativo Nr. 20/2022 - NRE

Assunto: Altera § e Art. abaixo descriminados, referente ao Itinerário 
Formativo Técnico em Agropecuária do Colégio Imperatriz Dona Leopoldina, 
do município de Guarapuava. 

Art. 1º. O Regimento Escolar do Colégio Imperatriz Dona Leopoldina, 
aprovado pelo Ato Administrativo Nr. 20/2022 - NRE, passa a vigorar com as 
seguintes alterações aos Artigos:  

Seção II 
Dos Fins e Objetivos da Educação Básica 

de cada Etapa e Modalidade de Ensino 

Art. 93 (altera) - O Ensino Profissionalizante tem período de integralização de 
36 a 60 meses para o Curso Técnico em Agropecuária e de 12 a 24 meses para 
o Curso Técnico em Cervejaria, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional.  

§ 1º (altera) - Para o Curso Técnico em Agropecuária, a partir de 2021, 
tem uma carga horária de 1330 horas, sendo que 20% da carga horária 
é ������������ ���	��
�������
����������
�������	� ������	��
�
���
������������
�������
���������
������������
������	�������
��. 

§ 2º permanece inalterado. 

Art. 96 - Os cursos profissionalizantes do CI são nas áreas de Agropecuária e 
Cervejaria e possuem Plano de Curso próprio. 

§ 1º e § 2º permanecem inalterados. 

§ 3º (altera) - A organização dos componentes curriculares não 
presenciais do Curso Técnico em Agropecuária está descrita no Plano 
de Curso próprio do curso. 
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Seção III 
Da Organização Curricular, Estrutura e Funcionamento 

Art. 113 (altera) - O Curso Técnico em Agropecuária, Eixo Tecnológico: 
Recursos Naturais é oferecido de maneira concomitante ou subsequente ao 
Ensino Médio. 

§ 1º (altera) - O curso é ofertado, a partir das turmas estabelecidas em 
2021, num total de 1330 horas, organizado por séries anuais com uma 
matriz curricular estruturada com os componentes curriculares de 
Administração Rural, Agricultura de Precisão, Agroecologia, 
Agroindústria, Ciências do Solo, Extensão Rural, Fruticultura, Gestão e 
Legislação Ambiental, Grandes Culturas, Olericultura, Introdução à 
Agricultura, Mecanização Agrícola, Monogástricos, Morfologia e 
Fisiologia Vegetal, Nutrição Animal, Leitura e Produção de Textos, 
Produção e Conservação de Forragens, Ruminantes, Saúde Animal, 
Silvicultura e Floricultura, Zootecnia e Práticas, Projeto Integrador I (Não 
Presencial), Projeto Integrador II (Não Presencial) e Projeto Integrador 
III (Não Presencial). 

§ 3º (altera) - �����������������������
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§ 6º (altera) - O currículo do Curso Técnico em Agropecuária está 
organizado por componentes curriculares, cujas ementas estão 
detalhadas no respectivo Plano de Curso, sendo sua organização e seu 
regime de matrícula de forma anual. 

§ 7º (altera) - O curso profissionalizante Técnico em Agropecuária é 
oferecido de modo presencial aos sábados – horário integral, com dez 
horas/aulas teóricas e/ou práticas (de 50 minutos), conforme grade 
curricular, complementadas em 20% de sua carga horária presencial por 
componentes curriculares não presenciais, sendo ofertado um em cada 
ano do Curso. Ou seja, são ofertados três (3) componentes curriculares 
não presenciais durante os três (3) anos, conforme matriz curricular e 
disponibilizadas em ambiente virtual de aprendizagem - AVA, somando, 
até o final dos três anos, os componentes presenciais e não presenciais, 
as 1.200 horas mínimas de Curso.  

§ 2º, § 4º e § 5º permanecem inalterados. 

110

4

Inserido ao protocolo 18.980.884-4 por: Leila Roberta Krause Strege em: 17/05/2022 15:26. As assinaturas deste documento constam às fls. 114a. A autenticidade deste

documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o c!digo: 584a90eda0ab931dc66ed40cd2772ce2.



Seção XII 
Da Avaliação da Aprendizagem, da Recuperação de Estudos 

e da Promoção na Educação Profissional 

Art. 204 (altera) - Na Educação Profissional - Curso Técnico em Agropecuária - 
a média mínima exigida para aprovação é seis 6,0 (seis vírgula zero) pontos. Os 
resultados da avaliação do aproveitamento escolar serão expressos através de 
notas, considerando “aprovado” (AP) - aluno com nota nos componentes 
curriculares igual ou superior a 6,0 e “não aprovado” (NP) - aluno com nota nos 
componentes curriculares, inferior a 6,0, considerando a frequência mínima de 
75% da carga horária total do componente curricular.

§ 1º (altera) - A avaliação do componente curricular será composta por: 
             a) 60% provas em datas pré-definidas; 

b) 40% trabalhos (presenciais ou não presenciais), seminários, testes 
orais ou escritos e demais instrumentos avaliativos a cargo do professor; 

§ 2º (altera) - A Avaliação no Curso Técnico em Agropecuária é 
trimestral e obedecerá aos seguintes critérios: 

I.no 1º trimestre – P1 - Prova Individual por Componente Curricular em Curso, 
totalizando 6,0; 

II.no 2º trimestre – P2 - Prova Integrada por área e cumulativa, totalizando 6,0; 
III.  no 3º trimestre – P3 - Prova Objetiva, Integrada por área e cumulativa, 

totalizando 6,0. 

§ 4º (altera) - A recuperação paralela de nota é oportunizada a todos os 
alunos que não atingirem a média 6,0 (seis vírgula zero) pontos ou que 
desejarem melhorar o rendimento escolar no componente curricular, 
sendo ofertada, desta forma, ao final de cada trimestre. 

§ 6º (altera) - A nota é por componente curricular. A grade curricular com 
a carga horária específica de cada componente curricular está descrita 
no Plano de Curso. 

§ 7º (altera) - Se a nota do componente curricular após a recuperação 
trimestral (MD) for menor do que a atingida antes da recuperação 
permanecerá a nota anterior.  

§ 9º (altera) A nota final do componente curricular (NCC) corresponderá 
à média aritmética das notas trimestrais (NT), após a oferta das 
recuperações trimestrais e respeitando-se o máximo de 10 (dez) pontos 
a cada trimestre. 
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NCC = (Nota 1º Trimestre + Nota 2º Trimestre + Nota 3º Trimestre) 
                                                   3 

§ 10 (altera) - Para os componentes curriculares ofertados de forma não 

presencial, o sistema de avaliação está descrito no Plano de Curso e no 

PPP. Ele será somativo e não fracionado em trimestres como nos 

componentes curriculares presenciais. A somatória das avaliações 

propostas durante a oferta do componente curricular deverá totalizar dez 

(10,0) pontos. 

§ 11 (altera) - Para os componentes curriculares ofertados de forma não 

presenciais – Projeto Integrador I, Projeto Integrador II e Projeto 

Integrador III, o sistema de avaliação será organizado da seguinte forma:  

Durante o período que os componentes curriculares estiverem on line

serão ofertadas progressivamente atividades práticas para os alunos 

realizarem de acordo com os conteúdos relacionados.  Ao final da oferta 

do componente curricular, os alunos obrigatoriamente deverão entregar 

um Trabalho de Conclusão do Componente Curricular (TCCC).  

§ 12 (altera) - Durante o período em que os componentes curriculares 

não presenciais (Projeto Integrador I e Projeto Integrador II) estiverem 

disponíveis ao acesso do aluno, serão ofertadas progressivamente 

atividades avaliativas, práticas e teóricas, para o aluno realizar de acordo 

com os conteúdos relacionados. Ao final do componente curricular, os 

alunos deverão entregar obrigatoriamente um Trabalho de Conclusão do 

Componente Curricular (TCCC). Os trabalhos realizados durante o 

período de oferta do componente curricular somarão 50% da nota e o 

TCCC somará mais 50% da nota da disciplina, totalizando os 100%.  

§ 13 (altera) - Durante o período em que o componente curricular não 

presencial Projeto Integrador III estiver disponível ao acesso do aluno, 

serão ofertados progressivamente atividades práticas para o aluno 

realizar de acordo com os conteúdos relacionados e uma apresentação 

do Estágio, durante o Seminário de socialização das práticas de Estágio. 

Todas as atividades práticas e a apresentação no Seminário somarão os 

100% para composição da nota deste componente curricular. 

§ 14 (altera) - Os trabalhos avaliativos dos componentes curriculares 

não presenciais serão disponibilizados com um período de antecedência 

de 30 dias e terão um prazo de entrega nunca inferior a 15 dias, de forma 

a possibilitar ao aluno a realização de uma atividade com qualidade. Ao 
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aluno que não entregar a atividade será computado zero (0,0) na nota. 

§ 15 (altera) - Ao aluno que não realizar as atividades dos componentes 

curriculares não presenciais parciais ou que desejar recuperar as notas 

na proporção dos 50% iniciais da média o fará através de uma avaliação 

disponibilizada no AVA.  

§ 16 (altera) - O TCCC é atividade obrigatória ao aluno e pré-requisito 

para aprovação no componente curricular. A recuperação do 50% da 

nota referente ao TCCC será concomitante ao desenvolvimento do 

trabalho através do acompanhamento do docente aos trabalhos e 

solicitação de melhorias durante o desenvolvimento deste. A não 

entrega do TCCC acarreta ao aluno em reprovação no componente 

curricular. 

§ 17 (altera) - O aluno que não realizar a entrega do TCCC dentro do 

prazo estabelecido está automaticamente reprovado no componente 

curricular.  

§ 19 (altera) - O aluno que não conseguir obter média igual a 6,0 (seis 

vírgula zero) pontos em um ou mais componentes curriculares terá sua 

situação discutida na Reunião de Conselho de Classe, ficando a cargo 

deste colegiado a decisão de aprovação ou reprovação do aluno em 

questão. Poderão ser promovidos por Conselho de Classe os estudantes 

que demonstrarem apropriação dos conteúdos mínimos essenciais e 

que demonstrarem condições de dar continuidade de estudos na 

próxima série.  

§ 20 (altera) - Decorrido o período previsto do ano letivo, e tendo o aluno 

realizado, eventualmente, recuperações de estudos e de notas durante 

o ano e, após deliberação do Conselho de Classe, o aluno que não 

atingir nota mínima (6,0 pontos) em um ou mais componentes 

curriculares deverá cursar novamente o ano, ficando impedido de 

realizar matrícula na série seguinte. 

§ 21 (altera) - Será considerado aprovado na série o aluno que obtiver 
aprovação em todos os componentes curriculares que compõem a 
matriz curricular e frequência igual ou superior a 75% da carga horária 
prevista; 

§ 22 (altera) - Será considerado reprovado na série o aluno que após 
todas as ofertas de recuperação apresentar média inferior a 6,0 em um 
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ou mais componentes curriculares da série e/ou frequência inferior a 
75% da carga horária prevista.  

§ 23 (altera) - O aluno reprovado na série deverá cursá-la novamente, 
respeitando o período de integralização para conclusão do curso, em no 
máximo cinco anos. 

§ 25 (altera) - Para o aluno do Itinerário Formativo Técnico em 
Agropecuária que concluir com sucesso todos os componentes 
curriculares presenciais e não presenciais, o estágio profissional 
obrigatório, as atividades complementares e cumprir frequência mínima 
de 75% será ofertado o diploma de Técnico em Agropecuária.  

§ 3º, § 5º, § 8º, § 18 e § 24 permanecem inalterados. 

Guarapuava, 12 de maio de 2022. 

_______________________________________ 

Josiane Richter 
Diretora Educacional 

Ato n º 01/2016 de 01/08/2016 
(Documento assinado eletronicamente) 
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