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“Desconfie do destino e acredite em você. 

Gaste mais horas realizando que sonhando, 
fazendo que planejando, vivendo que esperando  
porque, embora quem quase morre esteja vivo, 
quem quase vive já morreu". 
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MENSAGEM DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 
 
Prezado Estudante,  
 
Seja bem-vindo ao Curso de Licenciatura em Ciências da 

Computação do IF Baiano, Campus Senhor do Bonfim. 
A proposta do curso de Licenciatura ora apresentada 

busca uma formação de excelência, com um projeto 
pedagógico que privilegia o aspecto humanista, crítico, 
reflexivo e ético, o rigor científico, a resolução de problemas 
tendo como base a responsabilidade social, econômica e 
ambiental, conforme legislação vigente. 

Este manual contém aspectos estruturais e pedagógicos 
do Curso. Sua leitura atenta possibilitará uma visão geral do 
mesmo, de seus objetivos e da estrutura curricular, 
contribuindo para uma formação consciente e participativa. 

Maiores informações podem ser obtidas em documentos 
institucionais disponíveis na página oficial do IF Baiano, 
Campus Senhor do Bonfim, sobretudo no Projeto 
Pedagógico do Curso. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

José Honorato Ferreira Nunes 
Coordenador do Curso 
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1. CONHECENDO A HISTÓRIA DO CAMPUS 
 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

Baiano – Campus Senhor do Bonfim está vinculado à autarquia 

com o mesmo nome, criada pela Lei Nº. 11.892 de 29 de 

dezembro de 2008, onde ocorreu a agregação das antigas 

Escolas Agrotécnicas Federais da Bahia, a saber: Catu, 

Guanambi, Santa Inês e Senhor do Bonfim, bem como das 

Escolas Médias de Agropecuária Regionais da CEPLAC – 

EMARC, de Itapetinga, Teixeira de Freitas, Uruçuca e Valença. 

O Campus de Senhor do Bonfim se situa na zona rural do 

município de Senhor do Bonfim - BA, no semi-árido baiano, no 

norte do estado, pertence ao território de identidade denominado 

“Piemonte Norte do Itapicuru”. No setor da agricultura, destaca-se 

a agricultura familiar nos boqueirões das montanhas, localmente 

denominado de grotas, além da criação de pequenos e grandes 

ruminantes, em terras mais secas, ocupadas por estratos de 

pequenos, médios e grandes produtores. 

A antiga Escola Agrotécnica Federal de Senhor do Bonfim 

(EAFSB) contava com um histórico consolidado na oferta de 

cursos técnicos – Técnico Agrícola integrado ao Ensino médio e 

Subseqüentes em Zootecnia e Alimentos. Nesse contexto, a 

criação e implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia gera uma expectativa ainda maior da sociedade 

regional que aguarda todos os avanços a serem proporcionados 

pela implantação do curso de nível superior de licenciatura em 

Ciências da Computação. 
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2. APRESENTAÇÃO 
 

As tecnologias de informação e comunicação são 

essenciais para o cotidiano escolar, pois atuam como elementos 

facilitadores do processo de ensino e aprendizagem. A utilização 

de diferentes mídias e instrumentos facilitam a gestão, o 

planejamento, a avaliação e a práxis pedagógica, beneficiando a 

formação do educando. Entretanto, não basta a inserção dessas 

tecnologias no contexto educativo, faz-se necessário a formação 

de profissionais qualificados para este campo de atuação, sendo 

esta uma das maiores contribuições do curso de LCC – 

Licenciatura em Ciências da Computação. 

Nesse sentido, a oferta do Curso de LCC, Campus Senhor 

do Bonfim, possibilitará que a visão pedagógica alicerce o uso das 

tecnologias da informação e comunicação na ambiência 

educativa. 

Com essa perspectiva, o IF Baiano, Campus Senhor do 

Bonfim, implementa o Curso de LCC, visando à formação 

continuada de docentes que irão atuar na Educação Básica - 

ensino fundamental, médio e  profissionalizante, na educação 

superior e em áreas afins, conforme determinam a Lei 12.772/12, 

as Diretrizes Curriculares da Área de Computação ou Informática, 

por meio da Comissão de Especialistas de Ensino de 

Computação e Informática (CEEinf) do MEC/SESu, as 

orientações da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e a 
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missão dos Institutos Federais de Educação, através da Lei Nº 

11.892 de 29.12.2008, no âmbito da oferta de Licenciaturas. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo Geral 
Formar docentes na área de atuação em Tecnologias de 

Informação e Comunicação e atender a demanda de profissionais 

nas áreas da educação e computação. 

 
3.2. Objetivos Específicos 

• Fomentar a formação de professores na área das 

tecnologias da informação e computação como sujeitos 

propiciadores de uma práxis pedagógica interdisciplinar e 

articuladora das diferentes áreas do conhecimento do currículo 

escolar. 

• Promover a formação docente nas áreas didático-

pedagógicas, científicas, tecnológicas e culturais, pautando-se nos 

princípios éticos, na responsabilidade social, na atenção à 

diversidade, à inclusão, às políticas ambientais e sociais, 

articulando ensino, pesquisa e extensão. 

• Contribuir na formação de professores para a educação 

básica, profissionalizante e superior, oferecendo novas 

possibilidades de construção de conhecimento mediadas pelas 

tecnologias da informação e comunicação. 

• Formar professores com critérios de excelência 

acadêmica, ética, pertinência social e identidade profissional. 

• Suscitar reflexão, por meio da formação de professores, 

sobre problemáticas e questões referentes à práxis pedagógica, a 

partir do conhecimento das diferentes etapas da aprendizagem, 
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das fases do desenvolvimento humano e das características 

políticas, culturais e sociais, de modo a qualificar a atuação 

docente em sua prática profissional. 

• Colaborar com a democratização ao acesso às tecnologias 

digitais e à rede mundial de computadores, promovendo a 

inclusão digital e o acesso às tecnologias assistivas. 

• Instigar, nos futuros educadores, compromisso social e 

comunitário, de maneira a realizar um trabalho interdisciplinar e 

transdisciplinar no qual este possa aprender a conhecer o 

contexto e colaborar com ações que promovam as políticas 

ambientais, a diversidade, a inclusão, o avanço científico, 

tecnológico da região e do país. 

• Desenvolver competências didático-pedagógicas que 

tornem o licenciado capaz de elaborar projetos, pesquisas, 

selecionar métodos e construir estratégias que possibilitem a 

mediação do conhecimento, tendo como suporte de aprendizagem 

e/ou mediação as Tecnologias da Informação e Comunicação. 

• Propiciar o aprendizado do uso de diversos recursos 

tecnológicos disponíveis para contribuir na inclusão de 

ferramentas digitais na práxis pedagógica, bem como desenvolver 

atividades e instrumentos (programas educativos, jogos, novas 

ferramentas de interação etc.) que atendam tanto às questões 

tecnológicas quanto pedagógicas em contextos educacionais 

formais e não formais. 

 
4. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 
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O perfil profissional do Licenciado em Ciências da 

Computação está articulado ao domínio das respectivas didáticas, 

com vistas a conceber, construir e administrar situações de 

aprendizagens mediadas pela utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação no âmbito educacional.  

O licenciado em Ciências da Computação deverá ser 

capaz de conceber as tecnologias da informação e comunicação 

como meio formativo que promova o desenvolvimento social, 

através da aprendizagem crítica e participativa , constituindo uma 

prática docente que compreenda e respeite as diferenças.  

O egresso, deve enfim, estar apto a fazer frente à evolução 

da ciência da computação e de suas tecnologias, sendo capaz de 

assumir um papel de agente transformador na educação, através 

do domínio de novas ferramentas e sistemas, visando melhores 

condições de trabalho e de vida na sociedade . 

 
4.1. Campos de Atuação Profissional 

O docente, Licenciado em Ciências da Computação, 

poderá atuar em diversos campos do saber: 

• Professor de componentes curriculares da área de 

Ciências da Computação, nos diferentes níveis de ensino da 

educação brasileira. 

• Professor-pesquisador no campo de Ciências da 

Computação; 

• Gestor de área de tecnologias em instituições 

educacionais; 
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• Realizar consultoria, em ambientes formais e informais de 

educação, sobre Tecnologias da Informação e Comunicação, 

atuando nos seguintes setores: análise e desenvolvimento de 

projetos de TIC; emissão de pareceres técnicos; gerenciamento 

de projetos de TIC; definição de métodos, ferramentas, normas e 

padrões para aquisições e desenvolvimento de soluções em TIC; 

política de treinamento e capacitação docente, de pessoal de 

apoio técnico e administrativo, dentre outros campos. 

• Elaborar e participar de projetos na área de ensino à 

distância; 

• Planejar e executar currículos que empreguem a 

computação como suporte e apoio educativo; 

• Utilizar e avaliar softwares educacionais; 

 

5. ESTRUTURA CURRICULAR 
 

A estrutura curricular do curso de Licenciatura em Ciências 

da Computação do IF Baiano, Campus Senhor do Bonfim foi 

concebida para atender a uma necessidade de subsidiar uma 

base sólida para formação de educadores/profissionais e 

estimular a continuidade das atividades acadêmicas. 

 

5.1. O que vou estudar 

A carga horária total do curso é de 3 024 (três mil e vinte e 

quatro) horas, estando os componentes curriculares distribuídos 

em oito semestres, podendo o curso ser concluído em, no 

mínimo, quatro anos e no máximo oito anos. Os componentes 
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curriculares de dimensão pedagógica equivalem a mais de 1/5 da 

carga horária total do curso.  

Em cada semestre serão ofertados componentes 

curriculares de caráter pedagógico, de formação de professores e 

específicos da área de Ciências da Computação. Convém 

salientar que além das disciplinas obrigatórias, são oferecidas 

disciplinas optativas, permitindo assim um leque maior de 

oportunidades para a formação profissional. 

Os semestres do curso de Licenciatura em Ciências da 

Computação do Campus Senhor do Bonfim estão organizados de 

forma a atender a legislação básica que dispõe sobre a duração e 

a carga horária dos cursos de licenciatura e de graduação plena, 

a saber: 

• 400 (quatrocentas) horas de pesquisa e práticas 

pedagógicas como componente curricular, vivenciadas ao longo 

do curso. 

• 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular 

supervisionado a partir do quinto semestre do curso. 

• 2 024 (dois mil e vinte e quatro) horas de aulas para 

conteúdos curriculares de natureza científico-culturais. 

• 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades 

acadêmico-científico-culturais. 

O curso está dividido em 8 semestres conforme 
cronogramas apresentados: 
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7. Matriz Curricular 2010 - Lic. em Ciências da Com putação 
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8. ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) 

 

As atividades extracurriculares têm como objetivo 

complementar o aprendizado do discente, melhorando seus 

conhecimentos culturais, suas habilidades psicomotoras e sua 

relação com o ser humano e o meio ambiente. Os estudantes 

devem cumprir um total de 200 AC’s . A seguir são 

apresentados alguns pontos da Organização Didática referentes a 

estas atividades.  

As AC são obrigatórias para todos os estudantes. O 

cumprimento das atividades complementares seguirá as normas 

constantes nos PPC. 

A carga horária das atividades complementares nos cursos 

de graduação deve contemplar o mínimo previsto na Legislação 

vigente e no respectivo PPC. 

As AC podem ser desenvolvidas no próprio Instituto, em 

outras Instituições de ensino superior e em programações oficiais, 

promovidas por outras entidades, desde que reconhecidas pelo 

Colegiado de Curso. 

O Barema que define a pontuação das AC será elaborado 

e aprovado pelo Colegiado de Curso. São consideradas atividades 

complementares: 

I - atividades de ensino; 

II - atividades de pesquisa; 

III - atividades de extensão; 

IV - atividades artísticas e socioculturais; 

V - representações estudantis; 



 

17 
 

VI - trabalho voluntário; 

VII - aprovação ou premiação em concursos; e 

VIII - outras atividades descritas e especificadas no PPC. 

Cabe ao estudante apresentar, junto à coordenação do seu 

curso, para fins de avaliação, a comprovação de todas as AC 

realizadas, mediante a entrega da documentação exigida. 

A Coordenação do curso encaminhará à SRA o resultado 

das AC realizadas pelo estudante através das expressões 

“cumpriu” ou “não cumpriu” para efeitos de registro no histórico 

escolar. 

O PPC de cada curso definirá o limite máximo para a carga 

horária total das atividades complementares pelas espécies de 

atividades constantes do art. 83, da Organização Didática, de 

forma a estimular a pluralidade de conhecimento. 

As atividades complementares de graduação cursadas 

anteriormente ao ingresso no curso, em razão de transferência ou 

reopção, serão avaliadas pelos colegiados de cursos, que 

poderão computar o total ou parte da carga horária atribuída pela 

instituição ou curso de origem. 

 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTE DA ODS 

 

9.1. Colegiado do Curso 

O Colegiado deverá funcionar, articulando-se: 

I - com o NDE; 
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II - com o Campus, participando do planejamento, efetivação e 

avaliação das atividades acadêmicas; 

III - com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, cujas 

diretrizes deverão ater-se no exercício de suas atribuições; 

IV - com a Diretoria de Ensino, Diretoria Geral do Campus; e 

V - com as Pró-Reitorias. 

Cada colegiado de curso será referendado pelo Reitor do 

IF Baiano. Os colegiados terão regimento específico por curso, 

aprovado pelo próprio colegiado, e serão constituídos: 

I - pelos professores que atuam no curso, ministrando disciplinas; 

II - por representação estudantil, no total de 1/5 (um quinto), 

calculado sobre o total dos representantes docentes; 

III - a constituição da representação estudantil dar-se-á por eleição 

direta entre os estudantes devidamente matriculados no curso; e 

IV - o mandato da representação estudantil terá duração de dois 

anos, sem direito à recondução. 

O colegiado deve contar com a assessoria de, no mínimo, 

1 (um) Técnico Administrativo em Educação (TAE) com formação 

em pedagogia. 

 

9.2. Do Ingresso 

O ingresso dar-se-á mediante: 

I -Sistema de Seleção Unificada (SiSU), considerando o 

desempenho obtido no (ENEM); 

II - transferência interna por reopção de curso; 

III - transferência externa de outras Instituições devidamente 
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credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC); 

IV - portador de diploma de cursos superiores de graduação em 

áreas afins; e 

V- convênio cultural. 

Os itens II a V serão cumpridos mediante a existência de 

vagas e critérios definidos em edital específico publicado pela Pró-

Reitoria de Ensino. 

O número de vagas, por turma, previsto no PPC, poderá 

ser alterado por sugestão do Colegiado de Curso e mediante 

aprovação da Pró-Reitoria de Ensino. Serão consideradas vagas 

ociosas aquelas cujos estudantes matriculados não 

comparecerem às aulas, após o início do 1° período letivo, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

Para o preenchimento das vagas ociosas, serão 

convocados os candidatos da lista geral de espera dos Processos 

Seletivos, especificados no inciso I do artigo 22, desde que os 

estudantes a que se refere o caput deste artigo tenham assinado 

um termo de desistência. Se o estudante matriculado estiver 

impossibilitado de assistir às aulas por motivo justificado, 

assegurado na legislação vigente, deverá comunicar o fato, por 

escrito, anexando os documentos comprobatórios, junto à SRA. 

 

9.3. Da Matrícula e Renovação 

A matrícula inicial no curso será efetuada pelo estudante 

ou seu representante legal, no respectivo Campus do IF Baiano, 
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mediante requerimento anexando os documentos exigidos, 

conforme Edital do Processo Seletivo. 

Será nula, de pleno direito, a matrícula realizada com 

documentos falsos ou adulterados, ficando o responsável passível 

de implicações legais. É proibido ao estudante matricular-se, 

simultaneamente, em dois cursos de graduação, iguais ou 

diferentes, no IF Baiano ou outra instituição pública de ensino 

superior em todo o território nacional, conforme prevê a Lei Nº 

12.089 de 11 de novembro de 2009. 

Constatada a duplicidade de matrícula, a instituição deverá 

comunicar ao estudante que terá de optar por uma das vagas no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do primeiro dia útil posterior 

à comunicação. 

Cada estudante receberá um único número de registro que 

o identificará durante todo o período de realização do curso, bem 

como para o arquivamento de documentação da vida acadêmica. 

O candidato que não efetivar a matrícula no período definido no 

Edital do Processo Seletivo perderá direito à vaga em favor do 

subsequente classificado, pela ordem. O candidato será 

matriculado no primeiro período do curso e turno para os quais foi 

selecionado. 

A matrícula no IF Baiano é feita a cada período letivo (ano 

ou semestre), sendo por período de curso (conjunto de 

componentes curriculares) ou por componente curricular isolado. 

A matrícula no 1º período do curso será obrigatória em 

todos os componentes curriculares, conforme PPC. A partir do 

segundo período do curso, a matrícula poderá ser: 
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I - por período do curso; ou 

II - por componente curricular isolado, respeitando o limite mínimo 

e máximo do período letivo, bem como os pré-requisitos 

estabelecidos pelo colegiado e no PPC, ficando a matrícula, 

nesses componentes curriculares, condicionada a oferta pelo 

Instituto.  

O Colegiado de Curso dará conhecimento aos estudantes: 

I - dos componentes curriculares disponíveis no período letivo; e 

II - que a efetivação da matrícula por componente curricular 

isolado pode inviabilizar a integralização do curso dentro do prazo 

legalmente previsto. 

É responsabilidade exclusiva do estudante optar pela 

matrícula por período de curso ou componente curricular isolado, 

observando o limite mínimo estabelecido e a disponibilidade de 

oferta do Campus . 

A matrícula nos cursos nas diferentes modalidades terá 

regulamentação específica. A renovação de matrícula para cada 

período letivo deverá ser efetuada, obrigatoriamente, em data 

prevista no Calendário Acadêmico, na SRA do Campus. 

Quando o estágio curricular for realizado após a conclusão 

de todas as disciplinas que integram o currículo, a solicitação de 

renovação de matrícula é obrigatória e imprescindível. 

O estudante, com direito à renovação de matrícula, que 

deixar de efetuá-la dentro dos prazos previstos, deverá solicitar 

Matrícula Fora de Prazo na SRA do Campus, em até 10 (dez) dias 

úteis após a data limite de matrícula. Caso não seja realizado o 
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procedimento especificado no parágrafo segundo, o estudante 

será considerado desistente e perderá a vaga no IF Baiano. 

Outras especificidades de matrícula e renovação deverão 

ser regulamentadas pelo Colegiado de Curso. 

 

9.4. Das Vagas Remanescentes 

São vagas remanescentes aquelas oriundas de: 

I - evasão; 

II - transferência para outra instituição; 

III - transferência de turno; 

IV - reopção de curso; e 

V - cancelamento de matrícula. 

Essas vagas poderão ser preenchidas por transferência 

externa, portador de diploma de educação superior de graduação 

em áreas afins, convênios culturais, reintegração e por reopção de 

curso. O preenchimento das vagas será regido por edital 

específico do Campus e dentro dos prazos determinados em 

calendário acadêmico. 

 

9.5. Do Trancamento 

O trancamento de matrícula poderá ocorrer de forma 

compulsória ou voluntária. Entende-se por trancamento 

compulsório de matrícula aquele em que o estudante necessite 

interromper os estudos nos seguintes casos, devidamente 

comprovados: 

I - convocação para o serviço militar obrigatório; 
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II - tratamento prolongado de saúde; e 

III - gravidez de alto risco e problemas pós-parto. 

Entende-se por trancamento voluntário de matrícula aquele 

em que o estudante opta pela interrupção dos estudos. A 

solicitação de trancamento da matrícula ocorrerá mediante 

requerimento à SRA, pelo próprio estudante ou por seu 

representante legal. 

O trancamento de matrícula só terá validade por 1 (um) 

período letivo, devendo o estudante renovar a matrícula ou 

renovar o trancamento na data limite prevista no Calendário 

Acadêmico de referência. O estudante só poderá trancar a 

matrícula por, no máximo, 4 (quatro) semestres consecutivos ou 

não, respeitando as normas de integralização previstas no Projeto 

de cada curso ou em resoluções específicas. 

Os estudantes com matrícula trancada, que vierem a ser 

afetados por novo currículo, nova modalidade ou novos conteúdos 

programáticos, serão enquadrados na nova situação, observada a 

equivalência dos componentes curriculares. O trancamento total 

de matrícula, se concedida, resultará na obrigação do IF Baiano 

de assegurar a vaga do estudante, o qual será considerado, para 

efeito de matrícula, estudante regular. 

Ao retomar as atividades acadêmicas, o estudante 

frequentará os respectivos componentes curriculares do período 

letivo interrompido, por ocasião do trancamento. O trancamento 

compulsório de matrícula pode ser requerido em qualquer época 

do período letivo e não será computado para efeito de contagem 
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de tempo máximo de integralização curricular. O trancamento 

voluntário de matrícula deverá ser efetuado até a data limite 

prevista no calendário acadêmico de referência. Somente será 

autorizado o trancamento voluntário da matrícula, após a 

integralização dos componentes do primeiro período letivo do 

curso. 

 

9.6. Da Transferência Interna e Externa 

 As solicitações para a matrícula de estudantes de 

transferência interna ou externa serão realizadas conforme o 

prazo estabelecido nos Calendários Acadêmicos dos Campi do IF 

Baiano. 

Entende-se por transferência interna, aquela ocorrida entre 

os Campi, no âmbito do IF Baiano, e, por transferência externa, a 

de outra instituição nacional pública ou privada, credenciadas pelo 

MEC, para o IF Baiano, considerando a existência de vagas 

remanescentes, publicadas em edital específico. 

Em caso de solicitação de transferência interna para o 

mesmo curso nos Campi do IF Baiano, considerando os motivos, 

o pleito será analisado pelo Colegiado. No caso de solicitações de 

transferência de estudante do IF Baiano para outras Instituições 

de Ensino, caberá à SRA expedir a documentação pertinente, 

cancelando automaticamente a matrícula do estudante no IF 

Baiano. 

As transferências interna e externa só poderão ser 

concedidas quando houver vaga remanescente no curso pleiteado 
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e através de processo seletivo, conforme critérios estabelecidos 

em edital. 

Caberá ao Colegiado de Curso emitir parecer quanto às 

adaptações a serem realizadas. O estudante poderá fazer as 

adaptações de acordo com a disponibilidade de vagas da 

instituição e as condições de oferta. A Matrícula de estudante 

selecionado por transferência externa deverá ser efetuada na 

SRA, por meio de requerimento anexando os seguintes 

documentos: 

I - declaração oficial de reconhecimento do curso de origem, 

especificando o número e data do documento legal; 

II - atestado de matrícula atualizado; 

III - Histórico Escolar ou documento equivalente que ateste as 

disciplinas cursadas com a respectiva carga horária e o 

desempenho do estudante; e 

IV - ementários e programas das disciplinas em que obteve 

aprovação, nos quais estejam discriminadas a carga horária e 

bibliografia utilizada. 

Caberá ao Colegiado de Curso a análise e parecer sobre 

transferência externa e interna. 

 

9.7. Da Reopção de Curso 

Entende-se por reopção de curso a mudança para outro 

curso de mesmo nível, regularmente matriculado no IF Baiano, 

que possua tempo de integralização. Tal mudança somente pode 
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acontecer entre cursos de áreas afins e fica condicionada à 

disponibilidade de vaga no curso pretendido. 

O preenchimento de vagas de reopção de curso será de 

acordo com os critérios estabelecidos pelo colegiado de curso, em 

edital, observando o disposto nesta seção. Os estudantes do IF 

Baiano terão prioridade no preenchimento das vagas 

remanescentes. Para solicitar a reopção de curso, o estudante 

deverá: 

I - Estar regularmente matriculado em curso de graduação do IF 

Baiano; e 

II - Ter sido aprovado em todas as disciplinas do primeiro período 

letivo. 

O requerimento de reopção de curso deverá ser entregue à 

SRA, anexando os seguintes documentos: 

I - atestado de matrícula atualizado; 

II - Histórico Escolar ou documento equivalente que ateste as 

disciplinas cursadas e a respectiva carga horária, bem como o 

desempenho do estudante; e 

III - conteúdo programático das disciplinas em que obteve 

aprovação, nos quais se discrimine a carga horária e a bibliografia 

utilizada. O estudante poderá fazer reopção de curso uma única 

vez. 

 

9.8. Dos Critérios dos Processos Avaliativos 

As avaliações deverão ser em proporcionalidade à carga 

horária das disciplinas, obedecendo ao mínimo de 02 (duas) 
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avaliações por período letivo. Poderão ser utilizados como 

Avaliação: 

I - produções Multidisciplinares, envolvendo Ensino, Pesquisa e 

Extensão; 

II - atividades de Campo; 

III - produções Científicas e Culturais; 

IV - projetos de Intervenção; e 

V - relatórios Técnicos, dentre outros. 

É de responsabilidade do docente divulgar os resultados 

das avaliações parciais e final, por isso, o professor não deve 

aplicar nova avaliação, se não houver divulgado o resultado de 

avaliação anterior. 

Ao estudante que faltar avaliações de aprendizagem será 

garantido o direito à segunda chamada, quando requerido à SRA, 

em um prazo máximo de 48 horas, após o término do 

afastamento, desde que comprove, através de documentos, uma 

das seguintes situações: 

I - problema de saúde; 

II - obrigações com o Serviço Militar; 

III - pela comprovação do exercício do voto (um dia anterior e um 

dia posterior à data da eleição); 

IV - convocação pelo Poder Judiciário ou pela Justiça Eleitoral; 

V - cumprimento extraordinário de horário de trabalho 

devidamente comprovado através de documento oficial da 

empresa; 
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VI - viagem, autorizada pela Instituição, para representá-la em 

atividades de ensino, extensão ou pesquisa; 

VII - acompanhamento de parentes (cônjuge, pai, mãe e filho) em 

caso de defesa da saúde; 

VIII - falecimento de parente (cônjuge e parentes de primeiro 

grau), desde que a avaliação se realize em um período de até oito 

dias corridos após a ocorrência; e 

IX - outras situações devidamente avaliadas pela Coordenação do 

Colegiado de Curso. 

A aplicação da segunda chamada, após a autorização do 

Coordenador de Colegiado de Curso, deverá ser realizada pelo 

próprio docente que ministra o componente curricular, em seu 

respectivo horário, previamente acordado com os alunos. 

A aprovação nos componentes curriculares, ofertados em 

cada período letivo, estará condicionada à obtenção da Média 

Aritmética 7 (sete), a partir do conjunto das avaliações realizadas. 

O estudante fará jus à avaliação final escrita, caso a sua 

média esteja compreendida no intervalo de 2,9 (dois pontos e 

nove décimos) a 6,9 (seis pontos e nove décimos). 

O estudante cuja média esteja abaixo do valor 2,9 (dois 

pontos e nove décimos) será reprovado no componente curricular. 

Será aprovado o estudante que obtiver média final maior ou igual 

a 5 (cinco), calculada pela seguinte fórmula: 

 

MF = (MOx7 + AFx3) 

                  10 
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 em que: MF - Média Final MO - Média Obtida na disciplina 

                 AF - Nota da Avaliação Final 

 

Deverá ser respeitado o prazo mínimo de 72 (setenta e 

duas horas) entre a divulgação da média e a realização da 

avaliação final, considerando o calendário acadêmico. 

A frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da 

carga horária total da respectiva disciplina, conforme Legislação 

Educacional vigente é um critério para aprovação no componente 

curricular. As ausências dos estudantes poderão ser justificadas, 

mediante requerimento, anexando documento comprobatório, 

protocolado na SRA, a qual encaminhará à coordenação do 

Colegiado de Curso para análise e parecer. 

Caso haja dúvidas quanto à correção da avaliação final, o 

estudante poderá solicitar, via SRA, em cada Campus, a 

recorreção da avaliação. 

No dia da entrega do resultado de cada avaliação, o 

professor deverá registrar os resultados por escrito e entregar 

cópia à SRA. Após a divulgação dos resultados, o estudante terá 

o prazo de, no máximo, 72 (setenta e duas) horas para solicitar a 

recorreção. O coordenador do Colegiado do Curso formará uma 

comissão com 3 (três) docentes da área, para a recorreção 

definitiva, sobre a qual não caberá recurso. 

 

9.9. Do Cancelamento de Matrícula 
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O cancelamento de matrícula poderá ser feito mediante 

requerimento do estudante ou por ato administrativo da Instituição. 

Parágrafo único. Com o cancelamento de matrícula o estudante 

será desvinculado da instituição. 

O cancelamento de matrícula mediante requerimento do 

estudante, pode se dar a qualquer tempo por iniciativa do próprio 

requerente. Sendo o estudante menor de idade, exigir-se-á a 

concordância formal do responsável legal. O cancelamento de 

matrícula por ato administrativo dar-se-á mediante as seguintes 

situações: 

I - por motivo disciplinar, obedecendo ao estabelecido em 

regulamento próprio, aprovado pelo Conselho Superior; 

II - ultrapassar o prazo máximo permitido para trancamento geral 

de matrícula; 

III - não renovar a solicitação de trancamento de matrícula; 

IV - ultrapassar o prazo máximo de integralização curricular; 

V - não concluir o curso, em caso de já ter obtido a concessão de 

prorrogação do prazo máximo de integralização curricular; 

VI - o estudante não renovar a matricula no período regular, 

observadas as normas e rotinas previstas, bem como os prazos 

pré-fixados no Calendário Acadêmico; 

VII - o estudante não frequentar as atividades acadêmicas por 

dois períodos letivos regulares consecutivos, ou por três períodos 

intercalados; 

VIII - se o estudante for reprovado por frequência, em todas as 

disciplinas em que se matriculou no período letivo, considerando o 

contemplado no artigo 97 dessa norma; 



 

31 
 

IX – o estudante for reprovado por três vezes na mesma 

disciplina; e 

X - se for constatada a duplicidade de matrícula, conforme 

dispositivos da Lei n º 12.089 de 11 de novembro de 2009. 

O cancelamento, em todas as situações mencionadas 

nesse artigo, será efetivado após abertura de processo, análise e 

emissão de parecer pelo Colegiado de Curso ou comissão 

específica. 

 

10. INFRAESTRUTURA 

 

  As salas de aulas do curso dispõem de equipamentos de 

mídia para apresentação de dados, facilitando o entendimento dos 

temas abordados. Existem vários órgãos disponíveis ao 

atendimento do aluno, como a Secretaria de Registros 

Acadêmicos, a Coordenação de Curso e a própria representação 

estudantil (Centro Acadêmico). Também as Coordenações 

auxiliam professores e alunos em atividades de ensino pesquisa e 

extensão. São elas: Pibid, Coordenação de Pesquisa e 

Coordenação de Extensão. 

  Existem vários laboratórios didáticos especializados: 

Laboratório de Informática Básica, equipado com 24 

computadores e com softwares básicos utilizados em diversas 

disciplinas e também em outros cursos; Laboratório para Ensino 

de Computação, equipado com 24 computadores e com softwares 

voltados principalmente para o ensino da computação na 



 

 32 
 
 

educação básica e para as praticas pedagógicas no ensino da 

computação; Laboratório de Programação voltado para o uso de 

softwares utilizados nas disciplinas de programação de 

computadores, equipado com 24 computadores; Laboratório de 

Arquitetura e Redes de Computadores voltado para o ensino 

dessas disciplinas e equipado com gabinetes e ferramentas 

utilizados para montar, desmontar e concertar computadores e 

outros equipamentos; Laboratório para Consulta que funciona nos 

três turnos; Laboratório de Inclusão Digital que pode ser utilizado 

também pela comunidade externa e onde os alunos podem 

desenvolver atividades de ensino e extensão.  

  A biblioteca do Campus atua no desenvolvimento 

acadêmico e oferece aos estudantes uma gama de títulos para o 

desenvolvimento de atividades de estudo e pesquisa. Tem-se feito 

grande esforço na aquisição de novos livros, visando atender aos 

estudantes. O Campus também disponibiliza um vasto acervo de 

artigos via Internet, como os portais: Scielo e Periódicos Capes. 

  O Campus Senhor do Bonfim possui diversos espaços de 

lazer, para que os discentes possam participar de atividades 

extracurriculares, como ginásio de esportes, lanchonete, sala de 

jogos, academia, piscina semiolímpica e centro de convivências.  

O Programa de Assistência e Inclusão Social do Estudante 

do IF Baiano – PAISE, integrante da Política de Assistência 

Estudantil, visa contribuir para a permanência e a conclusão do 

curso do estudante em vulnerabilidade socioeconômica. 

Observando as normas e possibilidades, no campus 

Senhor do Bonfim, o PAISE é composto por nove benefícios, 
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especificados a seguir: Auxílio Moradia, Auxílio Alimentação, 

Auxílio Transporte, Auxílio Material Acadêmico, Auxílio Uniforme, 

Auxílio Cópia e Impressão, Auxílio Creche, Auxílio Eventual e 

Auxílio Permanência, além de auxílio específico a quilombolas e 

indígenas . 

 Para participar do Programa PAISE, o estudante deverá 

estar regularmente matriculado em curso ofertado pelo campus, 

nas modalidades presencial ou EaD, possuir renda per capita 

familiar de até um salário mínimo e meio vigente e estar em 

condição de vulnerabilidade social. 

 

11. ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

 

O IF Baiano, Campus Senhor do Bonfim assegura aos 

seus graduandos a organização de centros acadêmicos, 

entidades autônomas que representam legitimamente os seus 

interesses. O Centro Acadêmico do Curso de Licenciatura em 

Ciências da Computação é o CALICC, cuja organização, 

funcionamento e atividades são estabelecidas em estatuto próprio. 

12. TURNO DE FUNCIONAMENTO 

 

O Curso de Licenciatura em Ciências da Computação do 

IF Baiano, Campus Senhor do Bonfim, oferta 40 vagas anuais, 

sendo que os estudantes ingressam no primeiro semestre de cada 

ano letivo. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira nos 

períodos matutino e noturno, das 07:30 às 11:30h e das 18:40 às 
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22:40h, respectivamente. Os sábados são letivos e funciona das 

07:30 às 11:30h. O curso, desde o semestre 2013.1 tem sido 

oferecido no turno diurno, com o objetivo de facilitar as atividades 

práticas. 

 

13. UMA INFORMAÇÃO A SER SEMPRE LEMBRADA 

 

Faltas justificadas servem para garantir o direito de refazer 

uma atividade avaliativa. Todavia, essas faltas podem reprovar o 

aluno se passarem dos 25% a que tem direito. Assim, não falte 

sem motivo, pois quando precisar faltar para ir a um evento 

científico ou por doença, essa falta pode lhe reprovar, embora seja 

justificada. Uma vez que o aluno é reprovado por falta, mesmo 

tendo rendimento excelente, será reprovado. Lembre-se sempre: 

Faltas justificadas ainda continuam contando como FALTAS.  

O tempo máximo permitido para conclusão do curso é de 8 

anos. Todavia, por outros motivos, o aluno pode perder o direito a 

matrícula (Para maiores informações consulte sempre a 

Organização Didática dos Cursos da Educação Superior do IF 

Baiano Cap. VIII, Seção II). 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS: 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

________________________________________________________
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________ 


