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Dispõe sobre justificativas de ausência às aulas nos Cursos Técnicos e Ensino Médio do
Colégio Técnico de Floriano e dá outras providências.

O  DIRETOR  DO  COLÉGIO  TÉCNICO  DE  FLORIANO  e  presidente  do  Conselho
Administrativo Pedagógico, no uso de suas atribuições legais, resolve, ad referendum deste
Conselho:

Art.1º Estender os efeitos do Art.70 do Regimento Interno do Colégio Técnico de Floriano, no
que se refere à justificativa de ausência às aulas, quer sejam no ensino presencial, quer sejam
no ensino remoto.

Parágrafo único. As faltas justificadas não convalidam a frequência do discente nos períodos
indicados na solicitação.

Art.2º Os discentes que eventualmente se ausentaram às aulas por convicções religiosas, estão
resguardados pela Lei No 13.796, de 3 de janeiro de 2019, podendo ser submetidos a:

I - Aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo
do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa;

II - Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data
de entrega definidos pela instituição de ensino.

Art.3º Fica determinado o prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas, considerando os
dias úteis, após a realização da aula, para que o discente apresente ao docente justificativa de
ausência às aulas.

Parágrafo único. Cabe ao docente a definição e ampla divulgação do formato de recebimento
da solicitação, seja através de e-mail, seja através de formulário próprio, ou outro que julgar
conveniente.

Art.4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Administrativo Pedagógico.

Art.5º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
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