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De acordo com o REGIMENTO COMUM DAS ETECs DO CENTRO PAULA SOUZA: 

CAPÍTULO III 
Do Aproveitamento de Estudos e 

 Avaliação de Competências 
 

Artigo 43 - Observadas as normas do sistema de ensino, as Etecs poderão avaliar, reconhecer e certificar competências adquiridas pelo 
interessado em: 
I  -  componentes  curriculares  ou  cursos,  concluídos  com  aproveitamento  e devidamente comprovados, na própria escola ou em outras escolas; 
II - em estudos realizados fora do sistema formal de ensino; 
III - no trabalho ou na experiência extraescolar. 

§ 1º - O processo de aproveitamento de estudos, avaliação, reconhecimento e certificação de competências será realizado por uma comissão 
de três professores, designada pela Direção que, para isso, utilizará exame de documentos, entrevistas, provas escritas ou práticas ou de 
outros instrumentos e emitirá parecer conclusivo validando as competências desenvolvidas. 
§ 2º - As competências reconhecidas poderão ser aproveitadas pelo aluno para fins de classificação ou prosseguimento de estudos. 
§ 3º – A comissão, prevista no §1º, indicará a dispensa parcial ou total de componentes curriculares da série ou módulo para fins de 
continuidade de estudos. 
§ 4º – Na educação profissional, serão utilizados como referência no processo de avaliação, reconhecimento e certificação de competências o 
plano de curso e o perfil profissional de conclusão da qualificação profissional ou da habilitação profissional de técnico. 
Artigo 44 - O aluno retido em qualquer módulo da educação profissional ou série do Ensino Médio poderá optar por cursar apenas os 
componentes curriculares em que foi retido, ficando dispensado daqueles em que obteve promoção, mediante solicitação do próprio aluno 
ou, de seu responsável legal, se menor. 

 
 

 

 

ATENÇÃO: 
 

• Preencher o formulário eletrônico na página de MURAL do site www.etecpinhal.com.br 

• Enviar documentos comprobatórios por e-mail para: atendimento.secretaria047@etec.sp.gov.br 

• Cumprir os prazos determinados. 

• O aluno deverá frequentar as aulas até a publicação dos resultados (em caso de DEFERIMENTO). 

• Consultar o RESULTADO em até 10 dias após o prazo final de solicitação no NSA-Online. 
 

 

OS INTERESSADOS DEVERÃO RETIRAR O REQUERIMENTO NA SECRETARIA 
A dispensa somente será efetivada após o parecer da comissão julgadora. 

Prazo de envio do requerimento preenchido e documentos anexos 

para a Secretaria da Etec (Sede ou Extensão Cardeal Leme):  

De 10/08 a 28/09/2020  

mailto:secretaria2@etecpinhal.com.br
http://www.etecpinhal.com.br/
mailto:atendimento.secretaria047@etec.sp.gov.br

